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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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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©«§¨«

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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©«§¨«

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מצום גדלי', יהפך בקרוב לששון ולשמחה, לאחרי הפסק הכי ארוך, 

ומובן שנבהלתי לתוכנו ביותר וביותר, ועוד יותר מקור הרוח בכתיבתו אודות העבר עליו, מאשר ע"ד 

המאורעות עצמן,

ואלא, כיון שאמרו חז"ל שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ויגעת ומצאת, בודאי שבידו ללכת 

בדרך המלך מלכו של עולם במלא מובן המלה, ואדרבה בנקל יותר להנמצא במסגרת צבאי משך זמן 

כשנתים כמו שכותב, ז.א. שבמשך הרבה חדשים הורגל בהנהגה דקבלת עול ולשמוע בקול מפקד בן אדם 

בו"ד כמותו, אף שלעתים קרובות בכמה פרטים, עולה הוא על המפקד, במדות או בשכל או גם בשניהם 

יחד, אלא שזהו קיום הצבא ושמירת המשטר דוקא ע"י קבלת עול, ואם בהנוגע לבו"ד הדברים אמורים, 

עאכו"כ להבדיל הבדלות אין קץ, למלך ממה"מ הקב"ה, ואין להאריך בדבר הפשוט,

ויהי רצון שימים אלו של קירוב המאור אל הניצוץ יאירו לפניו דרכו בחיים, את אשר ישנו בו 

בירושה באהבה מסותרת שבכאו"א מישראל, ועוד נתחזקה ע"י גזע צור מחצבתו וכו' וכו', ומכאן ולהבא 

יהיו חייו חיים אמיתיים מתאימים להוראות תורתנו תורת חיים ומצותי', עליהם נאמר וחי בהם.

בברכת חתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



ד

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

,zekeq crend leg zay .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ìz·‡Le הּיׁשּועה מּמעיני ּבׂשׂשֹון הּנה 1מים , ¿«¿∆ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הינּו ּדוקא, ּבׂשׂשֹון ּׁשּכתּוב ְְְֶַַַָָָמה

ועד  ּבׂשמחה, להיֹות צריכה הּמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָׁשּׁשאיבת

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 2ׁשאמרּו ׂשמחת ראה ׁשּלא מי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

להבין, וצרי מּימיו. ׂשמחה ראה לא ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹהּׁשֹואבה

ּבית  ּדׂשמחת הּמיּוחדת הּׂשמחה ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמהּו

מֹועדים  נקראים הּמֹועדים ּכל והלא ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּׁשֹואבה,

ּגּופא 3לׂשמחה  ׁשּבּמֹועדים הּסּוּכֹות, חג ּובפרט , ְְְֲִִִֶַַַָָָ

הענין  לּולי ׁשּגם והינּו ׂשמחתנּו, זמן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנקרא

ׂשמחה  הּסּוּכֹות ּבחג יׁש הּׁשֹואבה ּבית ְְְְִִֵֵֵַַַַָָּדׂשמחת

מהי  ואםּֿכן הּמֹועדים, מּכל יֹותר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמיּוחדת

הּׁשֹואבה, ּבית ׂשמחת ׁשל הּמיּוחדת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמעלה

ּכללּות  על ּובכּמּות ּבאיכּות יתירה ְְְְִֵֵֶַַָָׁשהיא

ׁשּלא  ׁשּמי ,ּכ ּכדי ועד הּסּוּכֹות, ּדחג ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹהּׂשמחה

ׂשמחה  ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ְְִִֵֵַַָָָָָָֹראה

ִָָמּימיו.

ּכתיב ÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה ּבחדׁש4הּוא, ּתקעּו ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶַֹ

והינּו חּגנּו, ליֹום ּבּכסה ּבהעלם 5ׁשֹופר ׁשהיּו הענינים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעניני  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה הּסּוּכֹות. ּבחג ּבגילּוי ּבאים ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ(ּבּכסה)

ּתׁשּובה), ימי עׂשרת וכל ּדראׁשֿהּׁשנה וחֹותם הּסּיּום (ׁשהּוא הּכּפּורים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום

ּכמֹו הּכבֹוד, ענני ּבדּוגמת היא סּוּכה מצות ּדהּנה, הּסּוּכֹות. ּבחג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּמתּגּלים

'ערּו ּב'ׁשּולחן הּזקן רּבנּו ׁשּכתּו6ׁשּכתב ּבני 7ב ּדמה את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

לזה  ודּוגמא כּו', ּכבֹודֹו ענני היּו הם מצרים, מארץ אֹותם ּבהֹוציאי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

וידּוע  כּו', סּוּכֹות לעׂשֹות הּכבֹוד,8ציונּו ענני ּבדּוגמת ׁשהּוא הּסּוּכה ׁשּסכ ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּביֹום  הּקדׁשים ּבקדׁש מקטיר הּכהןּֿגדֹול ׁשהיה הּקטֹורת מענן ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנמׁש

ענין  נעׂשה הּסּוּכֹות ּבחג הּכּפּורים יֹום עניני התּגּלּות ּומּצד ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהּכיּפּורים.
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ה

,zekeq crend leg zay .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ìz·‡Le הּיׁשּועה מּמעיני ּבׂשׂשֹון הּנה 1מים , ¿«¿∆ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הינּו ּדוקא, ּבׂשׂשֹון ּׁשּכתּוב ְְְֶַַַָָָמה

ועד  ּבׂשמחה, להיֹות צריכה הּמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָׁשּׁשאיבת

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 2ׁשאמרּו ׂשמחת ראה ׁשּלא מי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

להבין, וצרי מּימיו. ׂשמחה ראה לא ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹהּׁשֹואבה

ּבית  ּדׂשמחת הּמיּוחדת הּׂשמחה ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמהּו

מֹועדים  נקראים הּמֹועדים ּכל והלא ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּׁשֹואבה,

ּגּופא 3לׂשמחה  ׁשּבּמֹועדים הּסּוּכֹות, חג ּובפרט , ְְְֲִִִֶַַַָָָ

הענין  לּולי ׁשּגם והינּו ׂשמחתנּו, זמן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנקרא

ׂשמחה  הּסּוּכֹות ּבחג יׁש הּׁשֹואבה ּבית ְְְְִִֵֵֵַַַַָָּדׂשמחת

מהי  ואםּֿכן הּמֹועדים, מּכל יֹותר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמיּוחדת

הּׁשֹואבה, ּבית ׂשמחת ׁשל הּמיּוחדת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמעלה

ּכללּות  על ּובכּמּות ּבאיכּות יתירה ְְְְִֵֵֶַַָָׁשהיא

ׁשּלא  ׁשּמי ,ּכ ּכדי ועד הּסּוּכֹות, ּדחג ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹהּׂשמחה

ׂשמחה  ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ְְִִֵֵַַָָָָָָֹראה

ִָָמּימיו.

ּכתיב ÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה ּבחדׁש4הּוא, ּתקעּו ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶַֹ

והינּו חּגנּו, ליֹום ּבּכסה ּבהעלם 5ׁשֹופר ׁשהיּו הענינים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעניני  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה הּסּוּכֹות. ּבחג ּבגילּוי ּבאים ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ(ּבּכסה)

ּתׁשּובה), ימי עׂשרת וכל ּדראׁשֿהּׁשנה וחֹותם הּסּיּום (ׁשהּוא הּכּפּורים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום

ּכמֹו הּכבֹוד, ענני ּבדּוגמת היא סּוּכה מצות ּדהּנה, הּסּוּכֹות. ּבחג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּמתּגּלים

'ערּו ּב'ׁשּולחן הּזקן רּבנּו ׁשּכתּו6ׁשּכתב ּבני 7ב ּדמה את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

לזה  ודּוגמא כּו', ּכבֹודֹו ענני היּו הם מצרים, מארץ אֹותם ּבהֹוציאי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

וידּוע  כּו', סּוּכֹות לעׂשֹות הּכבֹוד,8ציונּו ענני ּבדּוגמת ׁשהּוא הּסּוּכה ׁשּסכ ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּביֹום  הּקדׁשים ּבקדׁש מקטיר הּכהןּֿגדֹול ׁשהיה הּקטֹורת מענן ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנמׁש

ענין  נעׂשה הּסּוּכֹות ּבחג הּכּפּורים יֹום עניני התּגּלּות ּומּצד ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהּכיּפּורים.
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ג.1) יב, ב.2)ישעי' שם, גמרא סע"א. נא, סוכה ליו"ט.3)משנה וקידוש התפלה ד.4)נוסח פא, לקו"ת 5)תהלים ראה

ב. רלה, דא"ח) (עם סידור ד. נד, סתרכ"ה.6)ר"ה מג.7)או"ח כג, ואילך.8)אמור א לו, יוהכ"פ שער ראש עטרת ראה

קסב. ע' תרנ"ז סה"מ פפ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר: ישעיה הנביא

‰ÚeLi‰ ÈÈÚnÓ ÔBNNa ÌÈÓ Ìz·‡Le1·e˙kM ‰Ó ‰p‰ , ¿«¿∆«ƒ¿»ƒ«¿¿≈«¿»ƒ≈«∆»
,‡˜Âc ÔBNNa את להדגיש כדי הוא "בששון" אומר שהכתוב לכך הטעם ¿»«¿»

והשמחה הששון ‰ÌÈnעניין ˙·È‡ML eÈ‰ גבי על המים לניסוך «¿∆¿ƒ«««ƒ
מצוה  (שהיא הסוכות בחג המזבח

היין  לניסוך בנוסף החג, לימי מיוחדת

השנה) ימות כל נוהג «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שהיה
,‰ÁÓNa ˙BÈ‰Ï והשמחה ƒ¿¿ƒ¿»

שמחה  היא הללו המים בשאיבת

מאד  כך ÚÂ„גדולה e¯Ó‡Lכדי ¿«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯2‰‡¯ ‡lL ÈÓ «≈«ƒ∆…»»

‰‡¯ ‡Ï ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNƒ¿«≈«≈»…»»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÂÈÓiÓ ‰ÁÓNƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ
˙„ÁeÈn‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««ƒ¿»«¿∆∆
‡Ï‰Â ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNc¿ƒ¿«≈«≈»«¬…

ÌÈ„ÚBn‰ Ïk הסוכות חג רק ולא »«¬ƒ
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ÌÈ‡¯˜3, ƒ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»

,˙Bkeq‰ ‚Á Ë¯Ù·eƒ¿»««
‡Ùeb ÌÈ„ÚBnaL החגים בין ∆«¬ƒ»

e˙ÁÓN,עצמם  ÔÓÊ ‡¯˜ƒ¿»¿«ƒ¿»≈
ÔÈÚ‰ ÈÏeÏ ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆«≈»ƒ¿»
LÈ ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNc¿ƒ¿«≈«≈»≈
˙„ÁeÈÓ ‰ÁÓN ˙Bkeq‰ ‚Áa¿««ƒ¿»¿∆∆

,ÌÈ„ÚBn‰ ÏkÓ ¯˙BÈ עצם בגלל ≈ƒ»«¬ƒ
ללא  גם שמחתנו", כ"זמן המוגדר החג

המים וניסוך שאיבת ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒענין
ÏL ˙„ÁeÈn‰ ‰ÏÚn‰ È‰Ó«ƒ««¬»«¿∆∆∆
‡È‰L ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNƒ¿«≈«≈»∆ƒ

במינה  מיוחדת «≈¿È˙È¯‰שמחה
˙enÎ·e ˙eÎÈ‡a ומהות בתוכן גם ¿≈¿«

הביטוי  ובאופן בצורה וגם השמחה

Ác‚שלה  ‰ÁÓO‰ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«ƒ¿»¿«
ÈnL ,Ck È„k „ÚÂ ,˙Bkeq‰«¿«¿≈»∆ƒ
˙Èa ˙ÁÓN ‰‡¯ ‡lL∆…»»ƒ¿«≈
‰ÁÓN ‰‡¯ ‡Ï ‰·‡BM‰«≈»…»»ƒ¿»

?.ÂÈÓiÓƒ»»
·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·4 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

‰Òka ¯ÙBL L„Áa eÚ˜zƒ¿«…∆»«∆∆
eÈ‰Â ,ebÁ ÌBÈÏ5 המשמעות ¿«≈¿«¿

בתורת  כמבואר הפסוק, של הפנימית

היא  ‰ÌÈÈÚהחסידות, ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ

(Òka‰הרוחניים  ÌÏÚ‰a eÈ‰L והסתר כיסוי M‰ŒL‡¯a‰,לשון ( ∆»¿∆¿≈«∆∆¿…«»»
בשופר  התקיעה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰יום .˙Bkeq‰ ‚Áa ÈeÏÈ‚a ÌÈ‡a ,»ƒ¿ƒ¿««¿«∆∆∆

ŒL‡¯c Ì˙BÁÂ Ìeiq‰ ‡e‰L) ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿…
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏÎÂ ‰M‰ השנה ראש לגבי האמור כן ואם «»»¿»¬∆∆¿≈¿»

("בכסה") בהעלם בו שהיו שהעניינים

יום  לגבי גם נכון הסוכות, בחג מתגלים

הרוחניים  והעניינים הכיפורים

בהעלם  בו ÌÈlb˙nLשנמצאים ,(∆ƒ¿«ƒ
,˙Bkeq‰ ‚Áa.ומבאר שהולך כפי ¿««

‡È‰ ‰keÒ ˙ÂˆÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ
„B·k‰ ÈÚ ˙Ó‚e„a¿¿««¿≈«»
הגין  הקדושֿברוךֿהוא שבאמצעותם

במדבר  בהיותם ישראל בני BÓkעל ,¿
ÔÁÏeL'a Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL∆»««≈«»≈¿¿»

'Ce¯Ú6·e˙kL ‰Óc7Èk »¿«∆»ƒ
Èa ˙‡ Èz·LB‰ ˙Bkq·«À«¿ƒ∆¿≈
ı¯‡Ó Ì˙B‡ È‡ÈˆB‰a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ»≈∆∆
B„B·k ÈÚ eÈ‰ Ì‰ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ≈»«¿≈¿
eÂÈˆ ‰ÊÏ ‡Ó‚e„Â ,'eÎ¿¿»¿∆ƒ»

,'eÎ ˙BkeÒ ˙BNÚÏ לענני כזכר «¬
החסידות Úe„ÈÂ8הכבוד  בתורת ¿»«

˙Ó‚e„a ‡e‰L ‰keq‰ CÎqL∆¿««»∆¿¿«
CLÓ ,„B·k‰ ÈÚ בתוכן «¿≈«»ƒ¿»

שלו  הפנימי עשן ÔÚÓהרוחני ≈¬«
ÏB„bŒÔ‰k‰ ‰È‰L ˙¯BËw‰«¿∆∆»»«…≈»
ÌBÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ¯ÈË˜Ó«¿ƒ¿…∆«√»ƒ¿
˙elb˙‰ „vÓe .ÌÈ¯etÈk‰«ƒƒƒ«ƒ¿«
‚Áa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÈÚƒ¿¿≈«ƒƒ¿«

‰NÚ ˙Bkeq‰ הסוכות ÔÈÚבחג ««¬∆ƒ¿«
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 מפתח  כללי

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

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   'ושאבתם מים בששון וגוה "מאמר ד  )ג

ה   ..........................  ז"כתש'ה, שבת חול המועד סוכות

 כ  ..........  ז"תשכ'ה, ת חול המועד סוכותשבשיחת   )ד

  ת"שמח -  וזאת הברכה –לקוטי שיחות   )ה

כו  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

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

גל  .........  תרגום מאידיש, לו-חוברת לה ל שניאורסאהן"ז

דל  .......... מ סוכות"שחוה –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

לה  ..............  לשבוע חג הסוכותשיעור יומי חומש   )ט

נא  ..................  לשבוע חג הסוכותשיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

נב  .......................................לשבוע חג הסוכות 

סג  ................  לשבוע חג הסוכות" היום יום"לוח   )יב

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

טס   .............  לשבוע חג הסוכותפרקים ליום ' ג –  )יד

טפ   ..............  לשבוע חג הסוכותפרק אחד ליום  –  )טו

וצ  ..................  לשבוע חג הסוכותספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זצ  ............................  הצ-דתהלים פרק צ, מלכים א פרק כ

  עדויות/מסכת שבועות –משניות   )יח

קז  ................................................    ביאור קהתי

זק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  ים עם ביאורים מסכת פסח  )כ

חק  ...............................................  צגעד דף   זפמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

טלק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

מק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כג

מק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

גמק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

גמק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

דמק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

דמק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ספר המאמרים ה  )כח

מהק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

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

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"יומן כ  )ל

זמק  ...........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

קמח  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  .......................  לשבוע חג הסוכותלוח זמנים   )לב

קנ  ...............................................  עירוב תבשילין  )לג

אנק  ........  ס"חוהמש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד



f"kyz'dו ,zekeq crend leg zay

ÌÈc˜Óe הּמלכּות ׁשּספירת ידּוע ּדהּנה לבאר, «¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּכיסּוי  הּוא ׁשענינּה לפי ּכסא, ְְְִִִִִֵֵֶָָנקראת

מה  וזהּו הּמֹוחין. על ּומעלמת ׁשּמכּסה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהעלם,

י"ּה15ּׁשּכתּוב  ּכס ּדפירּוׁש י"ּה, ּכס על יד ּכי ְִֵֵֵֶַָָָָ

מּבחינת  מקּבלת (ּכס) הּמלכּות ׁשּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַהינּו

ּברּתא  יסד אּבא ּבענין (ּכּידּוע ּדזהּו16החכמה ,( ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

החכמה  ּבחינת רק 17י "ה, (לא ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

החכמה  הרי ה"א, אֹות ּגם אּלא) יּו"ד, ְֲֵֵֶַַָָָאֹות

ׁשהיא  הּבינה את ּבתֹוכּה ּכֹוללת הּיּו"ד ְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ּפירּוׁש ועֹוד י"ה. החכמה נקראת ולכן ְְְְִֵֵֵֵַַָָָהה"א,

י"ה  נקראת ׁשהחכמה הּוא 18ּבזה ּדי"ה ׁשהה"א , ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּבחכמה  הבן ׁשּלעֹולם 19ענין ּבזה, ּפירּוׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הּגֹוברת  היא הראׁשֹונה החכמה 20האֹות ולכן , ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשם  ולכן י"ה, ּבּׁשם העיקר היא הּיּו"ד, ְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהיא

נמׁשכת  ׁשהחכמה אף אמנם, ּבחכמה. הּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָי"ה

זה  הרי ּברּתא ), יסד (אּבא הּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָּבספירת

ּוכמֹו י"ּה), (ּכס והסּתר העלם ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָּבאֹופן

(מלכּות), הּדּבּור ּבענין החכמה וגילּוי ְְְְְְִִִַַַַַַָָָהמׁשכת

אין  הרי החכמה, את מגּלה ׁשהּדּבּור ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאף
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טז.15) יז, ס"ה.16)בשלח אגה"ק תניא ב). (סא, תכ"א תקו"ז א. רנח, סע"ב. רנו, א. רמח, (רע"מ) יו"ד,17)זח"ג זח"ג

שם.18)סע"ב. לזהר מלך מ 19)מקדש פ"א יצירה ואילך.ספר ב לט, וארא האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז וראה ראה 20)"ד.

פי"ב. שעהיוה"א תניא גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜Óeהנזכר במאמר מהר"ש ÈÙqL¯˙הרבי Úe„È ‰p‰c ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»«∆¿ƒ«
˙eÎÏn‰ העליונות הקדושות הספירות מעשר האחרונה ˜¯‡˙הספירה ««¿ƒ¿≈

dÈÚL ÈÙÏ ,‡Òk המלכות ספירת ÌÏÚ‰Âשל ÈeÒÈk ‡e‰ על ƒ≈¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿∆¿≈
הספירות, באמצעות ומאיר שבא האלוקי ÏÚהאור ˙ÓÏÚÓe ‰qÎnL∆¿«»«¬∆∆«

ÔÈÁBn‰,חכמה הראשונות, בספירות «ƒ
של  האלוקי האור מאיר ודעת, בינה

האור  וכאשר שלמעלה המוחין בחינת

הוא  המלכות בספירת ובא יורד

ונמצא  מצומצם אור רק ונותר מתמעט

ומסתירה  מעלימה המלכות שספירת

המוחין  e‰ÊÂעל המשמעות . ¿∆
e˙kM·של הפנימית  ‰Ó15 «∆»

עמלק  מלחמת לעניין È„בתורה Èkƒ»
,d"È Òk ÏÚ של "ידו רש"י: ופירש «≈»

להישבע  הורמה הוא ברוך הקדוש

ואיבה  מלחמה לו להיות בכיסאו

העניין  פנימיות ולפי עולמית", בעמלק

eÈ‰ d"È Òk Le¯ÈÙc¿≈≈»«¿
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL הנקראת) ∆¿ƒ«««¿

כסא Òkכאמור  הספירה )או שהיא ≈
ÈÁaÓ˙האחרונה  ˙Ïa˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ה הראשונה שהיא ספירה «»¿»

ÔÈÚa Úe„ik) הזוהר ‡a‡מאמר «»«¿ƒ¿««»
‡z¯a „ÒÈ16.הבת את יסד האב »«¿«»

לספירת  כינוי הוא "אב" כלומר,

הרעיון  ומקור נקודת שהיא החכמה

השפע  מקור הוא שהאב כשם השכלי

הוא  מקבל, בחינת ו"בת", המוליד.

אך  הספירות, מכל המקבלת תחתונה הכי הספירה המלכות, לספירת כינוי

הספירות  מבין והעליונה הראשונה החכמה, בספירת נעוץ שלה ),היסוד
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,‰"È e‰Êc17, האותיות שארבעת בחסידות כמבואר ¿∆¿ƒ««»¿»

חכמה, – (יו"ד הספירות לעשר רומזות ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, הוי', שם של

מלכות) – אחרונה ה"א המידות, – וא"ו בינה, – ראשונה LiLה"א Û‡c¿«∆≈
Ba"ב"יֿה,‡"‰ ˙B‡ Ìb (‡l‡ ,„"eÈ ˙B‡ ˜¯ ‡Ï) כן ואם …«∆»«≈

לספירת  רומזת ה"א האות והרי לחכמה רומז הוא הכיצד השאלה נשאלת

זה  אין דבר של שלאמתו הוא כך על והמענה עצמו? בפני ענין שהיא הבינה

כי החכמה בחינת הוא ש"יֿה" ‰ei"„פלא ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ È¯‰¬≈«»¿»∆ƒ«
,‡"‰‰ ‡È‰L ‰Èa‰ ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBk רעיון שבהתהוות כשם ∆∆¿»∆«ƒ»∆ƒ«≈

ונמצאת  כלולה הבינה בכוח הרעיון של והפירוט ההרחבה האדם בנפש שכלי

כוללת  החכמה העליונות בספירות כך החכמה, בכוח שהיא כפי הדבר בנקודת

הבינה  את גם È"‰בתוכה ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ גם לפעמים ולכן ¿»≈ƒ¿≈«»¿»

בינה  היא וה"א חכמה היא יו"ד כלל שבדרך אף "יֿה" נקראת לבדה  .החכמה
‰"È ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L ‰Êa Le¯Èt „BÚÂ18‰"Èc ‡"‰‰L , ¿≈»∆∆«»¿»ƒ¿≈∆«¿

‰ÓÎÁa Ô·‰ ÔÈÚ ‡e‰19 וחכם בחכמה "הבן יצירה' ב'ספר נאמר ƒ¿«»≈¿»¿»
זו  כלולות הספירות כל שאמנם היא החסידות לפי הדברים ומשמעות בבינה"

וחסד  שבחסד חכמה ויש בזו,

ההתכללות  אופן אבל וכו' שבחכמה

הוא  בחכמה" "הבן בחכמה, בינה של

החכמה  בתוך יש שבעצם בכך מיוחד

שישנו  (הכוח בינה של מציאות

בהבנה  ולבוא להתרחב בחכמה

היא  הבינה בעצם כן ואם והשגה),

מהחכמה. נפרד בלתי חלק בעצם

,‰Êa Le¯Èt „BÚÂ נוסף הסבר ¿≈»∆
החכמה, ספירת הוא "יֿה" ששם לכך

חכמה  היא היו"ד כלל שבדרך אף

בינה  היא הה"א «¿∆ÌÏBÚlLואילו
עניינים  כמה של צירוף שיש מקום בכל

אחת  ‰¯‡BL‰במילה ˙B‡‰»»ƒ»
˙¯·Bb‰ ‡È‰20, העיקר והיא ƒ«∆∆

בשער  (כמבואר לה טפלות והשאר

פרק  התניא, שבספר והאמונה היחוד

מעשרה  האותיות צירופי לעניין י"ב,

לברוא  העולם נברא שבהם המאמרות

מפורשים  שלא ושונים רבים נבראים

"ופרטי  – המאמרות בעשרת

וחי  מהם פרט כל נברא הברואים...

כי  אלו... מתיבות צירוף מאיזה וקיים

ואריגת  הרכבת הוא צירוף שינוי כל

העיקר  והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות שכל בשינוי, והחיות הכוחות

בריאה  נבראת זה ידי ועל באורה ונכללות אליה טפילות והשאר זו בבריאה

"יֿה"ÔÎÏÂחדשה") בשם הראשונה האות היא יו"ד שהאות ‰ÓÎÁ‰כיון ¿»≈«»¿»
‡e‰ ‰"È ÌL ÔÎÏÂ ,‰"È ÌMa ¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ ,„"ei‰ ‡È‰L∆ƒ«ƒ»ƒ»«≈¿»≈≈

‰ÓÎÁa.ה"א באות לבינה רמז גם בו יש לעיקר טפל שבדרך ורק ¿»¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ˙ÎLÓ ‰ÓÎÁ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ המשמעות וזו »¿»«∆«»¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«««¿

(חכמה)" יֿה (מלכות) "כס של z¯a‡הפנימית „ÒÈ ‡a‡) המשכת היינו «»»«¿«»
לעיל  כמבואר במלכות, Ê‰החכמה È¯‰ החכמה ), של וההארה ההמשכה ¬≈∆

d"Èבמלכות  Òk) ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a כיסוי מלשון "כס" – ¿∆∆∆¿≈¿∆¿≈≈»
‰ÓÎÁ‰והעלם  ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ BÓÎe האדם ), ÔÈÚaשבנפש ¿«¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«

¯eac‰ השכלי הרעיון את גילוי לידי הדיבור (eÎÏÓ˙המביא עניין שהיא «ƒ«¿
מלך  דבר "באשר וככתוב פה", "מלכות – אליהו' ב'פתח שאומרים כמו

הדיבור  באמצעות היא המלך של והשלטון המלכות כי Û‡Lשלטון", ,(∆«

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

dreyid ipirnn oeyya min mza`ye

ענין  הּוא ׂשמחה ּכי ׂשמחתנּו, זמן ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהּׂשמחה,

הּׁשֹואבה 9הּגילּוי  ּבית לׂשמחת ּבנֹוגע ּגם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשּבחג  הּׂשמחה על ּובכּמּות  ּבאיכּות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ(ׁשּבהֹוספה

ׁשל  לּׂשמחה ּגם ׁשּׁשּיכת מּצדֿעצמֹו), ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָהּסּוּכֹות

הּמים  ניסּו ׁשּגם (ׁשּזהּו מּצדֿעצמֹו הּסּוּכֹות ְִִִֶֶֶַַַַַַַחג

הּיין  ניסּו ּבזמן היא 10הּוא זֹו ׂשמחה ׁשּגם ,( ְְִִִִִֶַַַַָ

לבאר  ויׁש הּכּפּורים. יֹום עניני התּגּלּות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָמּצד

מחילה  יֹום ׁשהּוא הּכּפּורים, ּדיֹום הענין ְְְְִִִִִֶַָָָָּתחילה

ּדהּנה, הּתׁשּובה. עבֹודת עלֿידי וכּפרה, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּוסליחה

ּכמאמר  יֹום, ּבכל להיֹות צרי הּתׁשּובה ְְְְְֲִִִַַַַָָָענין

ז"ל  לפני 11רּבֹותינּו אחד יֹום 'ׁשּוב לקּים ׁשּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ

 ֿ ּומּכל ּבתׁשּובה. ימיו ּכל להיֹות צרי ,'ְְִִִִִָָָָָָָָמיתת

עבֹודת  ּבין חלּוק ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ְֲִִֵֵֶַָָמקֹום

ּדיֹום  הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה ׁשּבכל ְְְְֲֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה

ּבּמׁשנה  וכדאיתא חלּוקי 12הּכּפּורים. ׁשלׁשה ְְְְִִִִִִֵַַָָָֹ

על  עבר אחד, ּכל עם ּותׁשּובה הם ְִֵֶַַַָָָָָָּכּפרה

לֹו, ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז אינֹו וׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָמצותֿעׂשה 

ּתֹולה  ּתׁשּובה וׁשב, לאֿתעׂשה מצות על ְְְֲִֶַַַַָָָָֹעבר

החידּוׁש מהּו להבין וצרי מכּפר. הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵַַַַָָויֹום

עבֹודת  לגּבי הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָׁשל

הּׁשנה. ּדכל ְְַַָָָָהּתׁשּובה

'ּדּבּור Ô·eÈÂג) מהר"ׁש אדמּו"ר מאמר ּבהקּדם ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַָ

עליכם  יכּפר הּזה ּבּיֹום ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַהּמתחיל'

הּׁשמיני  ּבּיֹום ימים, ׁשבעת ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ְְְִִִִֵַַַַָֻגֹו',

לכם  ּתהיה אדמּו"ר 13עצרת מאמר על (ׁשמיּוסד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּתׁשּובה 14הּזקן  ּבין ההפרׁש מבאר ׁשּבֹו ,( ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּכּפּורים. ׁשּביֹום לּתׁשּובה הּׁשנה ימֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּבׁשאר
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ובכ"מ.9) קעד. ע' תרנ"ז (במשנה).10)סה"מ ע"ב ריש מח, סוכה א.11)ראה קנג, יומא.12)שבת תרכ"ז 13)סוף דשנת

ואילך). רנו ע' תרכ"ו בסה"מ ואילך.14)(נדפס לה ע' ח"א תקס"ב בסה"מ זה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
b‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÁÓN Èk ,e˙ÁÓN ÔÓÊ ,‰ÁÓO‰ÈeÏÈ9 כפי «ƒ¿»¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿««ƒ

פנימיותו  את מגלה האדם שמחה שבזמן אדם בני אצל גם במוחש שרואים

וכשם  והצמצום. הכיווץ היפך והרחבה, התפשטות של ב'תנועה' ונמצא

מענייני  ומתגלים ונמשכים באים הסוכות בחג השמחה ועניין הסוכה שעניין

הכיפורים Ú‚Baיום Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNÏ¿ƒ¿«≈«≈»
˙enÎ·e ˙eÎÈ‡a ‰ÙÒB‰aL)∆¿»»¿≈¿«
˙Bkeq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓO‰ ÏÚ««ƒ¿»∆¿««

BÓˆÚŒ„vÓ שבגלל לעיל כמבואר ƒ««¿
בית  שמחת של המיוחדת התוספת

חג  של השמחה לגבי השואבה

זו, שמחה על דווקא עצמו, הסוכות

שלא  "מי נאמר השואבה, בית של

ראה  לא השואבה בית שמחת ראה

מימיו" ÎiML˙שמחה שמחת ), ∆«∆∆
השואבה  ÏLבית ‰ÁÓOÏ Ìb««ƒ¿»∆

BÓˆÚŒ„vÓ ˙Bkeq‰ ‚Á««ƒ««¿
ÌÈn‰ CeÒÈ ÌbL e‰fL)∆∆∆«ƒ««ƒ
ÔÈi‰ CeÒÈ ÔÓÊa ‡e‰10 ƒ¿«ƒ««ƒ

הגדולה  השמחה אמנם כלומר,

השואבה  בית שמחת של והמיוחדת

ניסוך  היה אלה שבימים בכך קשורה

על  המים שניסוך העובדה אבל המים,

ניסוך  עם בבד בד נעשה המזבח גבי

שמחת  בין קשר שיש מוכיחה היין,

– המים ניסוך – השואבה בית

– עצמו מצד הסוכות חג ושמחת

היין  BÊניסוך ‰ÁÓN ÌbL ,(∆«ƒ¿»
שמחת  רק ולא השואבה, בית שמחת

עצמו  הסוכות vÓ„חג ‡È‰ƒƒ«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÈÚ ˙elb˙‰ƒ¿«ƒ¿¿≈«ƒƒ
ביום  ונעלם שמכוסה מה שכאמור

כפי  הסוכות, בחג מתגלה הכיפורים,

להלן. שיתבאר

ÌBÈc ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»¿
ÌÈ¯etk‰ יובן עצמו זה (ולפי «ƒƒ

הכיפורים  יום שענייני לעיל האמור

הסוכות) בחג ÌBÈמתגלים ‡e‰L ,∆
,‰p‰c .‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»«¿≈¬««¿»¿ƒ≈

ÌBÈ ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ ÔÈÚ שהוא הכיפורים ביום רק ולא ƒ¿««¿»»ƒƒ¿¿»
בשנה  Ï"Êאחת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,11ÌBÈ ·eL' Ìi˜Ï È„kL ¿«¬««≈«∆¿≈¿«≈

‰·eL˙a ÂÈÓÈ Ïk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,'C˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ אין שהרי ∆»ƒ¿≈ƒ»»»ƒƒ¿»»»ƒ¿»

לפני' אחד ה'יום זהו שמא לחשוש עליו ויום יום ובכל וזמנו עתו יודע אדם

תשובה  ÌB˜ÓŒÏkÓeולעשות להיות . צריכה התשובה שעבודת למרות ƒ»»
השנה  ימות כל ויום יום eÏÁ˜בכל LiL LÁeÓa ÌÈ‡B¯ הבדלÔÈa ƒ¿»∆≈ƒ≈

ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙„B·ÚÏ ‰M‰ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿»«»»«¬««¿»¿
ÌÈ¯etk‰ שלא מיוחד עניין שהיא «ƒƒ

השנה  ימות בכל È‡„ÎÂ˙‡קיים .¿ƒ¿ƒ»
Lna12‰LÏL‰וכמובא  «ƒ¿»¿…»

Ì‰ ‰¯tk È˜eÏÁ שלושה קיימים ƒ≈«»»≈
עוונות  כפרת של מזה זה שונים סוגים

„Á‡ Ïk ÌÚ ‰·eL˙e אחד ובכל ¿»ƒ»∆»
עם  יחד באה הכפרה הללו מהסוגים

NÚŒ˙ÂˆÓ‰תשובה, ÏÚ ¯·Ú»««ƒ¿«¬≈
·LÂ תשובה ÌMÓועשה ÊÊ BÈ‡ ¿»≈»ƒ»

,BÏ ÔÈÏÁBnL „Ú,כלומר «∆¬ƒ
לזוז  שיספיק לפני מיד, היא המחילה

אחר, Œ‡Ïלמקום ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú»««ƒ¿«…
‰NÚ˙ פגם גרמה העבירה ופעולת «¬∆

למעלה  וגם ועשה LÂ·,בנפשו ¿»
ÏBz‰תשובה  ‰·eLz בזכות ¿»»

שעה  לפי ועומד תלוי מצבו התשובה,

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ והכפרה ¿«ƒƒ¿«≈
(והסוג  הכיפורים ביום תהיה שלו

כריתות  על "עבר – הוא השלישי

ויום  תשובה – דין בית ומיתות

ממרקין") ויסורין תולין, .הכיפורים
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ שעבודת האמור לפי ¿»ƒ¿»ƒ

ליום  מיוחד עניין אינה התשובה

תמיד  להיות צריכה אלא הכיפורים

˙„B·Ú ÏL Le„ÈÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¬«
Èa‚Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰«¿»¿«ƒƒ¿«≈
ÏÎc ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿»

?.‰M‰«»»
¯Ó‡Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿∆¿≈«¬«
¯eac' L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»ƒ

'ÏÈÁ˙n‰ בפסוקים Èkהפותח ««¿ƒƒ
,'B‚ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBia««∆¿«≈¬≈∆
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa«À≈¿ƒ¿«»ƒ
‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ13 תשכ"ז בשנת הנוכחי המאמר אמירת לפני שנה מאה תרכ"ז, משנת »∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓL)14L¯Ù‰‰ ¯‡·Ó BaL ,( ∆¿»««¬««¿«»≈∆¿»≈«∆¿≈

ÌBÈaL ‰·eLzÏ ‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡LaL ‰·eLz‰ ÔÈa≈«¿»∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆¿
.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ
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ז f"kyz'd ,zekeq crend leg zay

ÌÈc˜Óe הּמלכּות ׁשּספירת ידּוע ּדהּנה לבאר, «¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּכיסּוי  הּוא ׁשענינּה לפי ּכסא, ְְְִִִִִֵֵֶָָנקראת

מה  וזהּו הּמֹוחין. על ּומעלמת ׁשּמכּסה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהעלם,

י"ּה15ּׁשּכתּוב  ּכס ּדפירּוׁש י"ּה, ּכס על יד ּכי ְִֵֵֵֶַָָָָ

מּבחינת  מקּבלת (ּכס) הּמלכּות ׁשּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַהינּו

ּברּתא  יסד אּבא ּבענין (ּכּידּוע ּדזהּו16החכמה ,( ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

החכמה  ּבחינת רק 17י "ה, (לא ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

החכמה  הרי ה"א, אֹות ּגם אּלא) יּו"ד, ְֲֵֵֶַַָָָאֹות

ׁשהיא  הּבינה את ּבתֹוכּה ּכֹוללת הּיּו"ד ְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהיא

ּפירּוׁש ועֹוד י"ה. החכמה נקראת ולכן ְְְְִֵֵֵֵַַָָָהה"א,

י"ה  נקראת ׁשהחכמה הּוא 18ּבזה ּדי"ה ׁשהה"א , ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּבחכמה  הבן ׁשּלעֹולם 19ענין ּבזה, ּפירּוׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הּגֹוברת  היא הראׁשֹונה החכמה 20האֹות ולכן , ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשם  ולכן י"ה, ּבּׁשם העיקר היא הּיּו"ד, ְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהיא

נמׁשכת  ׁשהחכמה אף אמנם, ּבחכמה. הּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָי"ה

זה  הרי ּברּתא ), יסד (אּבא הּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָּבספירת

ּוכמֹו י"ּה), (ּכס והסּתר העלם ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶָּבאֹופן

(מלכּות), הּדּבּור ּבענין החכמה וגילּוי ְְְְְְִִִַַַַַַָָָהמׁשכת

אין  הרי החכמה, את מגּלה ׁשהּדּבּור ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאף
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טז.15) יז, ס"ה.16)בשלח אגה"ק תניא ב). (סא, תכ"א תקו"ז א. רנח, סע"ב. רנו, א. רמח, (רע"מ) יו"ד,17)זח"ג זח"ג

שם.18)סע"ב. לזהר מלך מ 19)מקדש פ"א יצירה ואילך.ספר ב לט, וארא האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז וראה ראה 20)"ד.

פי"ב. שעהיוה"א תניא גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc˜Óeהנזכר במאמר מהר"ש ÈÙqL¯˙הרבי Úe„È ‰p‰c ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»«∆¿ƒ«
˙eÎÏn‰ העליונות הקדושות הספירות מעשר האחרונה ˜¯‡˙הספירה ««¿ƒ¿≈

dÈÚL ÈÙÏ ,‡Òk המלכות ספירת ÌÏÚ‰Âשל ÈeÒÈk ‡e‰ על ƒ≈¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿∆¿≈
הספירות, באמצעות ומאיר שבא האלוקי ÏÚהאור ˙ÓÏÚÓe ‰qÎnL∆¿«»«¬∆∆«

ÔÈÁBn‰,חכמה הראשונות, בספירות «ƒ
של  האלוקי האור מאיר ודעת, בינה

האור  וכאשר שלמעלה המוחין בחינת

הוא  המלכות בספירת ובא יורד

ונמצא  מצומצם אור רק ונותר מתמעט

ומסתירה  מעלימה המלכות שספירת

המוחין  e‰ÊÂעל המשמעות . ¿∆
e˙kM·של הפנימית  ‰Ó15 «∆»

עמלק  מלחמת לעניין È„בתורה Èkƒ»
,d"È Òk ÏÚ של "ידו רש"י: ופירש «≈»

להישבע  הורמה הוא ברוך הקדוש

ואיבה  מלחמה לו להיות בכיסאו

העניין  פנימיות ולפי עולמית", בעמלק

eÈ‰ d"È Òk Le¯ÈÙc¿≈≈»«¿
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL הנקראת) ∆¿ƒ«««¿

כסא Òkכאמור  הספירה )או שהיא ≈
ÈÁaÓ˙האחרונה  ˙Ïa˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ה הראשונה שהיא ספירה «»¿»

ÔÈÚa Úe„ik) הזוהר ‡a‡מאמר «»«¿ƒ¿««»
‡z¯a „ÒÈ16.הבת את יסד האב »«¿«»

לספירת  כינוי הוא "אב" כלומר,

הרעיון  ומקור נקודת שהיא החכמה

השפע  מקור הוא שהאב כשם השכלי

הוא  מקבל, בחינת ו"בת", המוליד.

אך  הספירות, מכל המקבלת תחתונה הכי הספירה המלכות, לספירת כינוי

הספירות  מבין והעליונה הראשונה החכמה, בספירת נעוץ שלה ),היסוד
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,‰"È e‰Êc17, האותיות שארבעת בחסידות כמבואר ¿∆¿ƒ««»¿»

חכמה, – (יו"ד הספירות לעשר רומזות ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, הוי', שם של

מלכות) – אחרונה ה"א המידות, – וא"ו בינה, – ראשונה LiLה"א Û‡c¿«∆≈
Ba"ב"יֿה,‡"‰ ˙B‡ Ìb (‡l‡ ,„"eÈ ˙B‡ ˜¯ ‡Ï) כן ואם …«∆»«≈

לספירת  רומזת ה"א האות והרי לחכמה רומז הוא הכיצד השאלה נשאלת

זה  אין דבר של שלאמתו הוא כך על והמענה עצמו? בפני ענין שהיא הבינה

כי החכמה בחינת הוא ש"יֿה" ‰ei"„פלא ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ È¯‰¬≈«»¿»∆ƒ«
,‡"‰‰ ‡È‰L ‰Èa‰ ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBk רעיון שבהתהוות כשם ∆∆¿»∆«ƒ»∆ƒ«≈

ונמצאת  כלולה הבינה בכוח הרעיון של והפירוט ההרחבה האדם בנפש שכלי

כוללת  החכמה העליונות בספירות כך החכמה, בכוח שהיא כפי הדבר בנקודת

הבינה  את גם È"‰בתוכה ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ גם לפעמים ולכן ¿»≈ƒ¿≈«»¿»

בינה  היא וה"א חכמה היא יו"ד כלל שבדרך אף "יֿה" נקראת לבדה  .החכמה
‰"È ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L ‰Êa Le¯Èt „BÚÂ18‰"Èc ‡"‰‰L , ¿≈»∆∆«»¿»ƒ¿≈∆«¿

‰ÓÎÁa Ô·‰ ÔÈÚ ‡e‰19 וחכם בחכמה "הבן יצירה' ב'ספר נאמר ƒ¿«»≈¿»¿»
זו  כלולות הספירות כל שאמנם היא החסידות לפי הדברים ומשמעות בבינה"

וחסד  שבחסד חכמה ויש בזו,

ההתכללות  אופן אבל וכו' שבחכמה

הוא  בחכמה" "הבן בחכמה, בינה של

החכמה  בתוך יש שבעצם בכך מיוחד

שישנו  (הכוח בינה של מציאות

בהבנה  ולבוא להתרחב בחכמה

היא  הבינה בעצם כן ואם והשגה),

מהחכמה. נפרד בלתי חלק בעצם

,‰Êa Le¯Èt „BÚÂ נוסף הסבר ¿≈»∆
החכמה, ספירת הוא "יֿה" ששם לכך

חכמה  היא היו"ד כלל שבדרך אף

בינה  היא הה"א «¿∆ÌÏBÚlLואילו
עניינים  כמה של צירוף שיש מקום בכל

אחת  ‰¯‡BL‰במילה ˙B‡‰»»ƒ»
˙¯·Bb‰ ‡È‰20, העיקר והיא ƒ«∆∆

בשער  (כמבואר לה טפלות והשאר

פרק  התניא, שבספר והאמונה היחוד

מעשרה  האותיות צירופי לעניין י"ב,

לברוא  העולם נברא שבהם המאמרות

מפורשים  שלא ושונים רבים נבראים

"ופרטי  – המאמרות בעשרת

וחי  מהם פרט כל נברא הברואים...

כי  אלו... מתיבות צירוף מאיזה וקיים

ואריגת  הרכבת הוא צירוף שינוי כל

העיקר  והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות שכל בשינוי, והחיות הכוחות

בריאה  נבראת זה ידי ועל באורה ונכללות אליה טפילות והשאר זו בבריאה

"יֿה"ÔÎÏÂחדשה") בשם הראשונה האות היא יו"ד שהאות ‰ÓÎÁ‰כיון ¿»≈«»¿»
‡e‰ ‰"È ÌL ÔÎÏÂ ,‰"È ÌMa ¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ ,„"ei‰ ‡È‰L∆ƒ«ƒ»ƒ»«≈¿»≈≈

‰ÓÎÁa.ה"א באות לבינה רמז גם בו יש לעיקר טפל שבדרך ורק ¿»¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ˙ÎLÓ ‰ÓÎÁ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ המשמעות וזו »¿»«∆«»¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«««¿

(חכמה)" יֿה (מלכות) "כס של z¯a‡הפנימית „ÒÈ ‡a‡) המשכת היינו «»»«¿«»
לעיל  כמבואר במלכות, Ê‰החכמה È¯‰ החכמה ), של וההארה ההמשכה ¬≈∆

d"Èבמלכות  Òk) ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a כיסוי מלשון "כס" – ¿∆∆∆¿≈¿∆¿≈≈»
‰ÓÎÁ‰והעלם  ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ BÓÎe האדם ), ÔÈÚaשבנפש ¿«¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«

¯eac‰ השכלי הרעיון את גילוי לידי הדיבור (eÎÏÓ˙המביא עניין שהיא «ƒ«¿
מלך  דבר "באשר וככתוב פה", "מלכות – אליהו' ב'פתח שאומרים כמו

הדיבור  באמצעות היא המלך של והשלטון המלכות כי Û‡Lשלטון", ,(∆«
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ענין  הּוא ׂשמחה ּכי ׂשמחתנּו, זמן ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהּׂשמחה,

הּׁשֹואבה 9הּגילּוי  ּבית לׂשמחת ּבנֹוגע ּגם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשּבחג  הּׂשמחה על ּובכּמּות  ּבאיכּות ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ(ׁשּבהֹוספה

ׁשל  לּׂשמחה ּגם ׁשּׁשּיכת מּצדֿעצמֹו), ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָהּסּוּכֹות

הּמים  ניסּו ׁשּגם (ׁשּזהּו מּצדֿעצמֹו הּסּוּכֹות ְִִִֶֶֶַַַַַַַחג

הּיין  ניסּו ּבזמן היא 10הּוא זֹו ׂשמחה ׁשּגם ,( ְְִִִִִֶַַַַָ

לבאר  ויׁש הּכּפּורים. יֹום עניני התּגּלּות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָמּצד

מחילה  יֹום ׁשהּוא הּכּפּורים, ּדיֹום הענין ְְְְִִִִִֶַָָָָּתחילה

ּדהּנה, הּתׁשּובה. עבֹודת עלֿידי וכּפרה, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּוסליחה

ּכמאמר  יֹום, ּבכל להיֹות צרי הּתׁשּובה ְְְְְֲִִִַַַַָָָענין

ז"ל  לפני 11רּבֹותינּו אחד יֹום 'ׁשּוב לקּים ׁשּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ

 ֿ ּומּכל ּבתׁשּובה. ימיו ּכל להיֹות צרי ,'ְְִִִִִָָָָָָָָמיתת

עבֹודת  ּבין חלּוק ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים ְֲִִֵֵֶַָָמקֹום

ּדיֹום  הּתׁשּובה לעבֹודת הּׁשנה ׁשּבכל ְְְְֲֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה

ּבּמׁשנה  וכדאיתא חלּוקי 12הּכּפּורים. ׁשלׁשה ְְְְִִִִִִֵַַָָָֹ

על  עבר אחד, ּכל עם ּותׁשּובה הם ְִֵֶַַַָָָָָָּכּפרה

לֹו, ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז אינֹו וׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָמצותֿעׂשה 

ּתֹולה  ּתׁשּובה וׁשב, לאֿתעׂשה מצות על ְְְֲִֶַַַַָָָָֹעבר

החידּוׁש מהּו להבין וצרי מכּפר. הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵַַַַָָויֹום

עבֹודת  לגּבי הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָׁשל

הּׁשנה. ּדכל ְְַַָָָָהּתׁשּובה

'ּדּבּור Ô·eÈÂג) מהר"ׁש אדמּו"ר מאמר ּבהקּדם ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַָ

עליכם  יכּפר הּזה ּבּיֹום ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַהּמתחיל'

הּׁשמיני  ּבּיֹום ימים, ׁשבעת ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ְְְִִִִֵַַַַָֻגֹו',

לכם  ּתהיה אדמּו"ר 13עצרת מאמר על (ׁשמיּוסד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּתׁשּובה 14הּזקן  ּבין ההפרׁש מבאר ׁשּבֹו ,( ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּכּפּורים. ׁשּביֹום לּתׁשּובה הּׁשנה ימֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּבׁשאר
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ובכ"מ.9) קעד. ע' תרנ"ז (במשנה).10)סה"מ ע"ב ריש מח, סוכה א.11)ראה קנג, יומא.12)שבת תרכ"ז 13)סוף דשנת

ואילך). רנו ע' תרכ"ו בסה"מ ואילך.14)(נדפס לה ע' ח"א תקס"ב בסה"מ זה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
b‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÁÓN Èk ,e˙ÁÓN ÔÓÊ ,‰ÁÓO‰ÈeÏÈ9 כפי «ƒ¿»¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿««ƒ

פנימיותו  את מגלה האדם שמחה שבזמן אדם בני אצל גם במוחש שרואים

וכשם  והצמצום. הכיווץ היפך והרחבה, התפשטות של ב'תנועה' ונמצא

מענייני  ומתגלים ונמשכים באים הסוכות בחג השמחה ועניין הסוכה שעניין

הכיפורים Ú‚Baיום Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNÏ¿ƒ¿«≈«≈»
˙enÎ·e ˙eÎÈ‡a ‰ÙÒB‰aL)∆¿»»¿≈¿«
˙Bkeq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓO‰ ÏÚ««ƒ¿»∆¿««

BÓˆÚŒ„vÓ שבגלל לעיל כמבואר ƒ««¿
בית  שמחת של המיוחדת התוספת

חג  של השמחה לגבי השואבה

זו, שמחה על דווקא עצמו, הסוכות

שלא  "מי נאמר השואבה, בית של

ראה  לא השואבה בית שמחת ראה

מימיו" ÎiML˙שמחה שמחת ), ∆«∆∆
השואבה  ÏLבית ‰ÁÓOÏ Ìb««ƒ¿»∆

BÓˆÚŒ„vÓ ˙Bkeq‰ ‚Á««ƒ««¿
ÌÈn‰ CeÒÈ ÌbL e‰fL)∆∆∆«ƒ««ƒ
ÔÈi‰ CeÒÈ ÔÓÊa ‡e‰10 ƒ¿«ƒ««ƒ

הגדולה  השמחה אמנם כלומר,

השואבה  בית שמחת של והמיוחדת

ניסוך  היה אלה שבימים בכך קשורה

על  המים שניסוך העובדה אבל המים,

ניסוך  עם בבד בד נעשה המזבח גבי

שמחת  בין קשר שיש מוכיחה היין,

– המים ניסוך – השואבה בית

– עצמו מצד הסוכות חג ושמחת

היין  BÊניסוך ‰ÁÓN ÌbL ,(∆«ƒ¿»
שמחת  רק ולא השואבה, בית שמחת

עצמו  הסוכות vÓ„חג ‡È‰ƒƒ«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÈÚ ˙elb˙‰ƒ¿«ƒ¿¿≈«ƒƒ
ביום  ונעלם שמכוסה מה שכאמור

כפי  הסוכות, בחג מתגלה הכיפורים,

להלן. שיתבאר

ÌBÈc ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»¿
ÌÈ¯etk‰ יובן עצמו זה (ולפי «ƒƒ

הכיפורים  יום שענייני לעיל האמור

הסוכות) בחג ÌBÈמתגלים ‡e‰L ,∆
,‰p‰c .‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»«¿≈¬««¿»¿ƒ≈

ÌBÈ ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ ÔÈÚ שהוא הכיפורים ביום רק ולא ƒ¿««¿»»ƒƒ¿¿»
בשנה  Ï"Êאחת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,11ÌBÈ ·eL' Ìi˜Ï È„kL ¿«¬««≈«∆¿≈¿«≈

‰·eL˙a ÂÈÓÈ Ïk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,'C˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ אין שהרי ∆»ƒ¿≈ƒ»»»ƒƒ¿»»»ƒ¿»

לפני' אחד ה'יום זהו שמא לחשוש עליו ויום יום ובכל וזמנו עתו יודע אדם

תשובה  ÌB˜ÓŒÏkÓeולעשות להיות . צריכה התשובה שעבודת למרות ƒ»»
השנה  ימות כל ויום יום eÏÁ˜בכל LiL LÁeÓa ÌÈ‡B¯ הבדלÔÈa ƒ¿»∆≈ƒ≈

ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙„B·ÚÏ ‰M‰ ÏÎaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿»«»»«¬««¿»¿
ÌÈ¯etk‰ שלא מיוחד עניין שהיא «ƒƒ

השנה  ימות בכל È‡„ÎÂ˙‡קיים .¿ƒ¿ƒ»
Lna12‰LÏL‰וכמובא  «ƒ¿»¿…»

Ì‰ ‰¯tk È˜eÏÁ שלושה קיימים ƒ≈«»»≈
עוונות  כפרת של מזה זה שונים סוגים

„Á‡ Ïk ÌÚ ‰·eL˙e אחד ובכל ¿»ƒ»∆»
עם  יחד באה הכפרה הללו מהסוגים

NÚŒ˙ÂˆÓ‰תשובה, ÏÚ ¯·Ú»««ƒ¿«¬≈
·LÂ תשובה ÌMÓועשה ÊÊ BÈ‡ ¿»≈»ƒ»

,BÏ ÔÈÏÁBnL „Ú,כלומר «∆¬ƒ
לזוז  שיספיק לפני מיד, היא המחילה

אחר, Œ‡Ïלמקום ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú»««ƒ¿«…
‰NÚ˙ פגם גרמה העבירה ופעולת «¬∆

למעלה  וגם ועשה LÂ·,בנפשו ¿»
ÏBz‰תשובה  ‰·eLz בזכות ¿»»

שעה  לפי ועומד תלוי מצבו התשובה,

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ והכפרה ¿«ƒƒ¿«≈
(והסוג  הכיפורים ביום תהיה שלו

כריתות  על "עבר – הוא השלישי

ויום  תשובה – דין בית ומיתות

ממרקין") ויסורין תולין, .הכיפורים
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ שעבודת האמור לפי ¿»ƒ¿»ƒ

ליום  מיוחד עניין אינה התשובה

תמיד  להיות צריכה אלא הכיפורים

˙„B·Ú ÏL Le„ÈÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¬«
Èa‚Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰«¿»¿«ƒƒ¿«≈
ÏÎc ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿»

?.‰M‰«»»
¯Ó‡Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿∆¿≈«¬«
¯eac' L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»ƒ

'ÏÈÁ˙n‰ בפסוקים Èkהפותח ««¿ƒƒ
,'B‚ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBia««∆¿«≈¬≈∆
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa«À≈¿ƒ¿«»ƒ
‰È‰z ˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ13 תשכ"ז בשנת הנוכחי המאמר אמירת לפני שנה מאה תרכ"ז, משנת »∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓL)14L¯Ù‰‰ ¯‡·Ó BaL ,( ∆¿»««¬««¿«»≈∆¿»≈«∆¿≈

ÌBÈaL ‰·eLzÏ ‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡LaL ‰·eLz‰ ÔÈa≈«¿»∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆¿
.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ
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f"kyz'dח ,zekeq crend leg zay

וזהּו הּמלכּות. ׁשּבבחינת 24ׁשּבספירת מה ּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַ

החׁשּבֹון  ענין הּוא ׁשּכתּוב 25הּמלכּות ּכמֹו ,26 ְְְְִֶֶַַַַָ

ׁשהּמלכּות  ׁשאף (והינּו ּבחׁשּבֹון ּברכֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַעיני

,עיני ענין ׁשּזהּו החכמה, מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמקּבלת

ׁשּנמׁשך  ּכפי הּמלכּות מּכלֿמקֹום  ּבספירת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּבמדידה  ּבא זה הרי והעלם, ּכיסּוי ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָּבאֹופן

החּיּות  ּדהתחּלקּות החׁשּבֹון ׁשּזהּו כּו'), ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהגּבלה

כּו'. הּנבראים רּבּוי ְְִִִִַָלהיֹות

BÈÚÂ ּגם הּנה הּׁשנה ׁשּבכל האדם, ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבחינת  מּצד רק היא הּתׁשּובה ְְֲִִִַַַַַָעבֹודת

ּבמדידה  ׁשּזהּו החׁשּבֹון, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָהּמלכּות,

הּתׁשּובה  ׁשעבֹודת היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְֱֲִֶַַַַָָָוהגּבלה.

לתּקן  ּבכֹוחּה ׁשּלכן הּמצֹות, מּכל למעלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיא

ׁשהיּו והחסרֹונֹות הּפגמים ּכל את ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָּולהׁשלים

ּומצֹות  הּתֹורה הּׁשנה 27ּבקּיּום ּבכל מּכלֿמקֹום , ְְְִִִַַָָָָָָ

ּבחינת  מּצד היא הּתׁשּובה עבֹודת ּגם ְְֲִִִִֵַַַַַָהּנה

ולכן  והגּבלה. ּבמדידה היא ולכן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּמלכּות,

ׁשהם  מעֹונֹות רק היא הּׁשנה ּדכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּתׁשּובה

אֹותּיֹות  ּבצרּופי ׁשהם ּפירּוׁש חׁשּבֹון, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַּבבחינת

ּבבחינת  ּפגמּו ׁשּלא ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה

ּכמֹו מּׁשרׁשּה, אֹותּה לכרֹות ׁשּבנפׁשֹו ְְְְְְִִִֶַָָָָיחידה

ּביתּֿדין  ּומיתת ּבכרת ׁשהם החמּורֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָעבירֹות

מֹועילה  אינּה חמּורֹות עבירֹות על אבל ֲֲֲִֵֵַָָָכּו'.

ּדיֹום  הּתׁשּובה אם ּכי הּׁשנה, ּדכל ְְְְִִַַַָָָָָהּתׁשּובה
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ואילך).24) נד ע' ה'ש"ת ואילך. קעו פר"ת (סה"מ ה'ש"ת פר"ת. בידו הבא מן ויקח ד"ה גם ראה - דלקמן ענינים בכמה

ואילך.25) ד סו, חוקת לקו"ת גם ה.26)ראה ז, ובכ"מ.27)שה"ש ותשובה. וידוי מצוות להצ"צ סהמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ24Ìb על הפנימי ÔÈÚהטעם ‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·aL ‰Ó ¿∆««∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿«

ÔBaLÁ‰25·e˙kL BÓk ,26ÔBaLÁa ˙BÎ¯a CÈÈÚ שמבואר וכפי «∆¿¿∆»≈«ƒ¿≈¿∆¿
חשבון"): בואו המושלים יאמרו כן "על הפסוק על (במאמר תורה בלקוטי

פנחס, פרשת בזהר שכתוב וכמו חשבון נקרא דאצילות מלכות הנה "כי

בדבורא  דתליא עלמא הוא דא וחשבון

הנה  כי בדיבור]. שתלוי עולם [זהו

לכל  איןֿסוף מאור החיות התחלקות

המדרגות.. התחלקות בריבוי העולמות

משינוי  העליון דיבור מבחינת זהו

המלכות  בחינת ולכן הצירופים...

הוא  שם העליון הדבור בחינת שהוא

במספר  המוציא שכתוב וכמו החשבון

יקרא...". בשם לכולם צבאם

˙eÎÏn‰L Û‡L eÈ‰Â)¿«¿∆«∆««¿
˙Ïa˜Ó האלוקי האור ÈÁaÓ˙את ¿«∆∆ƒ¿ƒ«

,CÈÈÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ¿«≈«ƒ
החכמה  שבספירת בחסידות כמבואר

בחינת  והוא רב בחוזק מאיר האור

בכוח  וכן בעיניים, ראיה כמו ראיה,

לאדם  מאיר הרעיון שבשכל החכמה

בעיניו  דבר רואה הוא «ŒÏkÓƒכאילו
CLÓpL ÈÙk ÌB˜Ó הנעלה האור »¿ƒ∆ƒ¿»

החכמה ‰a˙eÎÏnשל ˙¯ÈÙÒƒ¿ƒ«««¿
È¯‰ ,ÌÏÚ‰Â ÈeÒÈk ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿∆¿≈¬≈
'eÎ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡a ‰Ê∆»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ועם  לדבר דבר בין מוגדרת חלוקה עם

מציאות  היא יחידה כל כאשר חשבון,

עצמה  ‰ÔBaLÁבפני e‰fL ,(∆∆«∆¿
˙BÈ‰Ï ˙eiÁ‰ ˙e˜lÁ˙‰c¿ƒ¿«¿««ƒ¿

'eÎ ÌÈ‡¯·p‰ Èea¯ וכמבואר ƒ«ƒ¿»ƒ
מצמצום  נובעת ההתחלקות כל לעיל,

מאיר  כשהאור ואילו האור, של והעלם

לא  'פשוט', אור זה הרי גבול ללא

שונים. לחלקים מתחלק ולא מוגדר

BÈÚÂ החכמה ספירת של ההתגלות אופן לגבי לעיל המבואר של ¿ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa של ה' בעבודת ביטוי לידי ובא משתקף שהוא כפי «¬«»»»

הוא ‰eLz·‰האדם ˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ‰M‰ ÏÎaL מעלתה למרות ∆¿»«»»ƒ≈«¬««¿»
חדש  למצב ומעבר הנוכחי מהמצב יציאה כוללת שהיא ולמרות הגדולה

להלן  שיתבאר כפי ÈÁa˙ושונה, ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa „vÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ«¿ƒ«««¿¿ƒ«
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa e‰fL ,ÔBaLÁ‰ מדוד בדבר שרק לעיל כמבואר «∆¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»

עצמה  בפני יחידה כל של ומנין וחשבון מוגדרת לחלוקה מקום יש .ומוגבל
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·ÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¬««¿»ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe Ôw˙Ï dÁBÎa ÔÎlL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆»≈¿»¿«≈¿«¿ƒ∆»«¿»ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a eÈ‰L ˙BB¯ÒÁ‰Â27, בחסידות כמבואר ¿«∆¿∆»¿ƒ«»ƒ¿

קיום  ידי על מאשר נעלה יותר אלוקי אור ומתגלה נמשך התשובה ידי שעל

ועל  ה'" "מצוות נקראות המצוות שכל בכך גם שנרמז כפי המצוות, כל

מוחה  הוא אנכי "אנכי נאמר התשובה

אל  מתייחס "אנכי" כי פשעיך",

שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

הוי' שם רומז שעליה מהאלוקות

התשובה  ולכן המצוות, בכל שנמשך

את  ומשלימה הפגמים את מתקנת

ידי  על שנגרמו האלוקי באור החיסרון

אור  נמשך התשובה ידי על כי החטא,

פגם  שבו מהאור למעלה עליון, אלוקי

היא  התשובה עבודת כן ואם החטא,

וההגבלות  מהגדרים ויציאה ,התעלות
‰p‰ ‰M‰ ÏÎa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»«»»ƒ≈
„vÓ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿»ƒƒ«
‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿»≈ƒ

סוף ס  Ïa‚‰Â‰וף ‰„È„Óa כי ƒ¿ƒ»¿«¿»»
והעלם  צמצום פועלת ÔÎÏÂהמלכות .¿»≈
‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ כל עם «¿»¿»«»»

Ì‰Lמעלתה  ˙BBÚÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«≈¬∆≈
Ì‰L Le¯Èt ,ÔBaLÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
‰·LÁÓa ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆa¿≈≈ƒ¿«¬»»

,‰NÚÓe ¯eac עבירות היינו ƒ«¬∆
חיצוניים  כוחות ידי על הוא שביצוען

דיבור  או מחשבה שהם האדם נפש של

ומלובשת  מוגדרת שפעולתן מעשה או

של  ומוגדרים מסוימים בצירופים

שנוצר  הפגם ולכן מסוימות, אותיות

האלוקי  באור אלו עבירות ידי על

ומוגדר  מוגבל הוא האדם ובנפש

כיון  ÈÁ·a˙ומסוים, eÓ‚t ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«
BLÙaL ‰„ÈÁÈ עצם שהיא ¿ƒ»∆¿«¿

הנפש  dL¯MÓולנתק B¯ÎÏ˙ופנימיות d˙B‡ האלוקי˙B¯È·Ú BÓk ƒ¿»ƒ»¿»¿¬≈
'eÎ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙¯Îa Ì‰L ˙B¯eÓÁ‰ באגרת כמבואר «¬∆≈¿»≈ƒ«≈ƒ

נחלתו" חבל יעקב עמו, ה' חלק "כי הפסוק על התניא שבספר התשובה

למעלה  קשור אחד שראשו לחבל נמשל באלקות לשרשה הנשמה של שהקשר

ברוך  הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק שנכרת הכרת ענין "וזהו למטה וקצהו

B¯eÓÁ˙הוא" ˙B¯È·Ú ÏÚ Ï·‡ מאלקות . גדול ריחוק גורמות שכאמור ¬»«¬≈¬
חסֿושלום  וניתוק פירוד כדי ÏÎcועד ‰·eLz‰ ‰ÏÈÚBÓ dÈ‡≈»ƒ»«¿»¿»

Ôn˜Ï„k) ‡˜Âc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ Ì‡ Èk ,‰M‰«»»ƒƒ«¿»¿«ƒƒ«¿»¿ƒ¿«»
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את  ּבדיּבּור לזּולתֹו לגּלֹות האדם ְְְִִֶֶַָָָָּביכֹולת

ּומּׂשיג  אֹותּה מבין ׁשהּוא ּכמֹו והּׂשכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּסברא

ׁשּכיון  ותלמיד, ּברב ּוכמֹו ּבמֹוחֹו. ְְְְְִֵֶַַָָאֹותּה

אינֹו לכן ּדּבּורֹו, עלֿידי מהרב מקּבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהּתלמיד

ּבעצמֹו, הרב אצל ׁשהּוא ּכפי הּׂשכל את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמקּבל

אּלא  עֹוד  ולא והעלם. ּכיסּוי ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹאּלא

לאחר  ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּגם

ׁשנין  עצם 21ארּבעין את מּׂשיג אינֹו עדין הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּזהּו הרב, אצל ׁשהיא ּכמֹו הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָנקּודת

ּבאב  הּמעלה [וזֹוהי לגמרי מהּתלמיד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלמעלה

המׁשכת  נעׂשה ּובן ׁשּבאב  ותלמיד, רב לגּבי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובן

ׁשּנתּגּׁשמה  ׁשאף הּגׁשמית, הּטיּפה עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעצם

רּוחנית  ׁשהיתה ּכמֹו מּמׁש היא הרי ְְְֲִִֵֶַָָָָֹמאד,

למעלה, ּגם הּוא וכן האב]. ּבמֹוח ְְְְְֵֶַַַָָָָּבעֹודּנה

ּפיו  ורּוח ּדּבּורֹו ׁשּנקראת הּמלכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַׁשּספירת

נמׁשכת  ׁשּבּה י"ּה, ּכס ּבבחינת היא ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיתּבר

ּכיסּוי  ׁשל ּבאֹופן החכמה ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָּומתּגּלה

ספירת  ׁשעלֿידי ׁשהּגילּוי הּטעם וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַוהעלם.

ּוכמֹו ורּבּוי, התחּלקּות ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְְְִִֶֶַַַהּמלכּות

לעיל  יאמרּו22ׁשּנתּבאר מלכּות ּכבֹוד ּבפירּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָֹ

ּגבּורֹותיו  האדם לבני להֹודיע ידּברּו 23ּוגבּורת, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

 ֿ ׁשעל ּדמלכּות והּצמצּומים הּגבּורֹות ענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַׁשהּוא

ּגדֹול, ּברּבּוי הּנבראים התהּוּות נעׂשית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָידיֿזה

חי, צֹומח  ּדדֹומם הּנבראים ּדפרטי הרּבּוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ּדמלאכים  העצּום הרּבּוי ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

והּצמצּום  ההעלם מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַַָכּו',
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ב.21) ה, 5).22)ע"ז ס"ע מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד תקעו יאֿיב.23)ד"ה קמה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Bl‚Ï Ì„‡‰ ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ‰l‚Ó ¯eac‰L∆«ƒ¿«∆∆«»¿»¬≈≈ƒ∆»»»¿«
d˙B‡ ÔÈ·Ó ‡e‰L BÓk ÏÎO‰Â ‡¯·q‰ ˙‡ ¯eaÈ„a B˙ÏeÊÏ¿»¿ƒ∆«¿»»¿«≈∆¿∆≈ƒ»

BÁBÓa d˙B‡ ‚ÈOÓe חיצוני כוח הוא הדיבור עצמה לחכמה ביחס כי «ƒ»¿
מגלה  אכן הדיבור אחד שמצד כך בשלמותה, החכמה את להכיל בכוחו ואין

מעלים  גם שני מצד אבל החכמה, את

מסוגל  לא הדיבור כי עליה, ומסתיר

של  והרוחב העומק מלוא את לבטא

ממנה  חלק רק אלא BÓÎeהחכמה .¿
ÔÂÈkL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯a¿«¿«¿ƒ∆≈»
ŒÏÚ ·¯‰Ó Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈≈»««

,B¯eac È„È את לתלמיד מעביר והרב ¿≈ƒ
הדיבור  באמצעות החכמה ≈«ÔÎÏדברי

ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ó BÈ‡ מלוא עם ≈¿«≈∆«≈∆
שלו  והרוחב e‰L‡העומק ÈÙk¿ƒ∆

ÔÙB‡a ‡l‡ ,BÓˆÚa ·¯‰ Ïˆ‡≈∆»«¿«¿∆»¿∆
ÌÏÚ‰Â ÈeÒÈk ÏL עומק על ∆ƒ¿∆¿≈

הרב, של בשכלו שהוא כפי הדברים

של  מחכמתו חלק רק מקבל והתלמיד

העובדה  עם בבד שבד וכאמור הרב,

השכל  שדרכו אמצעי הוא שהדיבור

מגלה  הדיבור שלמעשה כיוון מתגלה,

שהדיבור  נמצא מהחכמה, חלק רק

החכמה. על והסתר העלם …¿ÏÂ‡מהווה
È‡˜ ¯L‡k ÌbL ‡l‡ „BÚ∆»∆««¬∆»≈
¯Á‡Ï dÈa¯c dÈzÚc‡ LÈÈ‡ƒƒ««¿≈¿«≈¿««

ÔÈL ÔÈÚa¯‡21, על עומד אדם «¿»ƒ¿ƒ
(כפי  שנה, ארבעים לאחר רבו דעת

שלאחר  מכך לומדים ז"ל שחכמינו

אמר  רבינו משה במדבר, שנה ארבעים

לדעת, לב לכם ה' נתן "לא ישראל לבני

עד  לשמוע ואזנים לראות עיניים לדעת

הזה") כאשר ‰¯Èהיום אז, גם ¬≈
ומבין  רבו דעת על עומד כן התלמיד

שלא  במידה הרב חכמת את ומשיג

שנה  ארבעים במשך והשיג ÔÈ„Ú¬«ƒהבין
˙„e˜ ÌˆÚ ˙‡ ‚ÈOÓ BÈ‡≈«ƒ∆∆∆¿«

ÏÎO‰ שלה והפנימיות העומק כל ‰¯·עם Ïˆ‡ ‡È‰L BÓk בעצמו, «≈∆¿∆ƒ≈∆»«
È¯Ó‚Ï „ÈÓÏz‰Ó ‰ÏÚÓÏ e‰fL התלמיד הזו והפנימיות העצם ואת ∆∆¿«¿»≈««¿ƒ¿«¿≈

שנה  ארבעים כעבור אפילו משיג ‰ÏÚn‰לא È‰BÊÂ]היתרוןÔ·e ·‡a ¿ƒ««¬»¿»≈
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ Ô·e ·‡aL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯ Èa‚Ïמוח של ¿«≈«¿«¿ƒ∆¿»≈«¬∆«¿»«»∆∆

Ó‡„האב  ‰ÓMb˙pL Û‡L ,˙ÈÓLb‰ ‰tÈh‰ È„ÈŒÏÚ לעומת «¿≈«ƒ»««¿ƒ∆«∆ƒ¿«¿»¿…
שלה  המקור שהוא במוח הרוחני È‰L˙‰הכוח BÓk LnÓ ‡È‰ È¯‰ ,¬≈ƒ«»¿∆»¿»
·‡‰ ÁBÓa ‰p„BÚa ˙ÈÁe¯ לאחר גם האב במוח מאוחדת ונשארת »ƒ¿∆»¿«»»

משלו  גשמיים אברים עם משלו בגוף הבן ÏÚÓÏ‰,לידת Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .[¿≈«¿«¿»
לתלמיד  רב שבין ליחס דומה יחס הוא המלכות לספירת החכמה בין שהיחס

כיוון  ובן, לאב ÂÈtולא Áe¯Â B¯eac ˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ
,C¯a˙È לעיל daLכמבואר ,d"È Òk ˙ÈÁ·a ‡È‰ המלכות בספירת ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«≈»∆»

˙ÈÁa ‰lb˙Óe ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ«
ÈeÒÈk ÏL ÔÙB‡a ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆∆ƒ

ÌÏÚ‰Â באריכות לעיל כמבואר ¿∆¿≈
שכאשר  מפני הוא הדבר שטעם

חלק  רק הרי בדיבור מתגלית החכמה

עצם  ואילו ומתגלה, נמסר ממנה

נשאר  שלה, והפנימיות העומק החכמה,

ומכוסה. נעלם

ŒÏÚL ÈeÏÈb‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ∆«
‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ«««¿
,Èea¯Â ˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe22 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
שופר  בחודש "תקעו דיבורֿהמתחיל

זו, בשנה שנאמר חגנו" ליום בכסה

הפסוק Le¯ÈÙaתשכ"ז, של הפנימי ¿≈
e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿…≈
È·Ï ÚÈ„B‰Ï e¯a„È E˙¯e·‚e¿»¿¿«≈¿ƒ«ƒ¿≈

ÂÈ˙B¯e·b Ì„‡‰23‡e‰L , »»»¿»∆
זה  בפסוק הנזכר 'גבורות' המושג

ו"גבורותיו") »¿ÔÈÚƒ("וגבורתך"
ÌÈÓeˆÓv‰Â ˙B¯e·b‰«¿¿«ƒ¿ƒ

˙eÎÏÓc האור שכאשר לעיל כנזכר ¿«¿
הראשונות, מהספירות יורד העליון

מהספירות  וכן העליונים, המוחין

ספירת  באמצעות למטה ומאיר הבאות

והעלם  צמצום עובר הוא הרי המלכות

˙ee‰˙‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈ƒ¿«
e‰fL ,ÏB„b Èea¯a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆∆
ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯Ùc Èea¯‰»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ

ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓB„c שלושה שהם ¿≈≈««
יש  מהם אחד ובכל בנבראים סוגים

ושונים  רבים Œ˙Á‡ŒÏÚÂנבראים ,¿«««
,'eÎ ÌÈÎ‡ÏÓc ÌeˆÚ‰ Èea¯‰ ‰nÎÂŒ‰nk בדברי שמובא כפי «»¿«»»ƒ∆»¿«¿»ƒ

ה' לפני עומדים מלאכים אלפי שרבבות ז"ל vÓ„חכמינו ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆ƒ«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL ÌeˆÓv‰Â ÌÏÚ‰‰ וההעלם הצמצום רק כי «∆¿≈¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿

ואחד  אחד לכל הארה של והתאמה חלוקה מאפשר האלוקי האור של

ללא  מאיר היה האלוקי האור ואם והרוחניים, הגשמיים השונים, מהנבראים

האור  היה הבריאה שלפני כשם והגדרות לחלוקות מקום היה לא צמצום,

והחלוקה. מהצמצום שנובעות הגדרות ללא 'פשוט' העליון האלוקי
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וזהּו הּמלכּות. ׁשּבבחינת 24ׁשּבספירת מה ּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַ

החׁשּבֹון  ענין הּוא ׁשּכתּוב 25הּמלכּות ּכמֹו ,26 ְְְְִֶֶַַַַָ

ׁשהּמלכּות  ׁשאף (והינּו ּבחׁשּבֹון ּברכֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַעיני

,עיני ענין ׁשּזהּו החכמה, מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמקּבלת

ׁשּנמׁשך  ּכפי הּמלכּות מּכלֿמקֹום  ּבספירת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּבמדידה  ּבא זה הרי והעלם, ּכיסּוי ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָּבאֹופן

החּיּות  ּדהתחּלקּות החׁשּבֹון ׁשּזהּו כּו'), ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהגּבלה

כּו'. הּנבראים רּבּוי ְְִִִִַָלהיֹות

BÈÚÂ ּגם הּנה הּׁשנה ׁשּבכל האדם, ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבחינת  מּצד רק היא הּתׁשּובה ְְֲִִִַַַַַָעבֹודת

ּבמדידה  ׁשּזהּו החׁשּבֹון, ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָהּמלכּות,

הּתׁשּובה  ׁשעבֹודת היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְֱֲִֶַַַַָָָוהגּבלה.

לתּקן  ּבכֹוחּה ׁשּלכן הּמצֹות, מּכל למעלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיא

ׁשהיּו והחסרֹונֹות הּפגמים ּכל את ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָּולהׁשלים

ּומצֹות  הּתֹורה הּׁשנה 27ּבקּיּום ּבכל מּכלֿמקֹום , ְְְִִִַַָָָָָָ

ּבחינת  מּצד היא הּתׁשּובה עבֹודת ּגם ְְֲִִִִֵַַַַַָהּנה

ולכן  והגּבלה. ּבמדידה היא ולכן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּמלכּות,

ׁשהם  מעֹונֹות רק היא הּׁשנה ּדכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּתׁשּובה

אֹותּיֹות  ּבצרּופי ׁשהם ּפירּוׁש חׁשּבֹון, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַּבבחינת

ּבבחינת  ּפגמּו ׁשּלא ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה

ּכמֹו מּׁשרׁשּה, אֹותּה לכרֹות ׁשּבנפׁשֹו ְְְְְְִִִֶַָָָָיחידה

ּביתּֿדין  ּומיתת ּבכרת ׁשהם החמּורֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָעבירֹות

מֹועילה  אינּה חמּורֹות עבירֹות על אבל ֲֲֲִֵֵַָָָכּו'.

ּדיֹום  הּתׁשּובה אם ּכי הּׁשנה, ּדכל ְְְְִִַַַָָָָָהּתׁשּובה
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ואילך).24) נד ע' ה'ש"ת ואילך. קעו פר"ת (סה"מ ה'ש"ת פר"ת. בידו הבא מן ויקח ד"ה גם ראה - דלקמן ענינים בכמה

ואילך.25) ד סו, חוקת לקו"ת גם ה.26)ראה ז, ובכ"מ.27)שה"ש ותשובה. וידוי מצוות להצ"צ סהמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ24Ìb על הפנימי ÔÈÚהטעם ‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·aL ‰Ó ¿∆««∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿«

ÔBaLÁ‰25·e˙kL BÓk ,26ÔBaLÁa ˙BÎ¯a CÈÈÚ שמבואר וכפי «∆¿¿∆»≈«ƒ¿≈¿∆¿
חשבון"): בואו המושלים יאמרו כן "על הפסוק על (במאמר תורה בלקוטי

פנחס, פרשת בזהר שכתוב וכמו חשבון נקרא דאצילות מלכות הנה "כי

בדבורא  דתליא עלמא הוא דא וחשבון

הנה  כי בדיבור]. שתלוי עולם [זהו

לכל  איןֿסוף מאור החיות התחלקות

המדרגות.. התחלקות בריבוי העולמות

משינוי  העליון דיבור מבחינת זהו

המלכות  בחינת ולכן הצירופים...

הוא  שם העליון הדבור בחינת שהוא

במספר  המוציא שכתוב וכמו החשבון

יקרא...". בשם לכולם צבאם

˙eÎÏn‰L Û‡L eÈ‰Â)¿«¿∆«∆««¿
˙Ïa˜Ó האלוקי האור ÈÁaÓ˙את ¿«∆∆ƒ¿ƒ«

,CÈÈÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ¿«≈«ƒ
החכמה  שבספירת בחסידות כמבואר

בחינת  והוא רב בחוזק מאיר האור

בכוח  וכן בעיניים, ראיה כמו ראיה,

לאדם  מאיר הרעיון שבשכל החכמה

בעיניו  דבר רואה הוא «ŒÏkÓƒכאילו
CLÓpL ÈÙk ÌB˜Ó הנעלה האור »¿ƒ∆ƒ¿»

החכמה ‰a˙eÎÏnשל ˙¯ÈÙÒƒ¿ƒ«««¿
È¯‰ ,ÌÏÚ‰Â ÈeÒÈk ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿∆¿≈¬≈
'eÎ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡a ‰Ê∆»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ועם  לדבר דבר בין מוגדרת חלוקה עם

מציאות  היא יחידה כל כאשר חשבון,

עצמה  ‰ÔBaLÁבפני e‰fL ,(∆∆«∆¿
˙BÈ‰Ï ˙eiÁ‰ ˙e˜lÁ˙‰c¿ƒ¿«¿««ƒ¿

'eÎ ÌÈ‡¯·p‰ Èea¯ וכמבואר ƒ«ƒ¿»ƒ
מצמצום  נובעת ההתחלקות כל לעיל,

מאיר  כשהאור ואילו האור, של והעלם

לא  'פשוט', אור זה הרי גבול ללא

שונים. לחלקים מתחלק ולא מוגדר

BÈÚÂ החכמה ספירת של ההתגלות אופן לגבי לעיל המבואר של ¿ƒ¿»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa של ה' בעבודת ביטוי לידי ובא משתקף שהוא כפי «¬«»»»

הוא ‰eLz·‰האדם ˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ‰M‰ ÏÎaL מעלתה למרות ∆¿»«»»ƒ≈«¬««¿»
חדש  למצב ומעבר הנוכחי מהמצב יציאה כוללת שהיא ולמרות הגדולה

להלן  שיתבאר כפי ÈÁa˙ושונה, ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa „vÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ«¿ƒ«««¿¿ƒ«
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa e‰fL ,ÔBaLÁ‰ מדוד בדבר שרק לעיל כמבואר «∆¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»

עצמה  בפני יחידה כל של ומנין וחשבון מוגדרת לחלוקה מקום יש .ומוגבל
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·ÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¬««¿»ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe Ôw˙Ï dÁBÎa ÔÎlL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆»≈¿»¿«≈¿«¿ƒ∆»«¿»ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a eÈ‰L ˙BB¯ÒÁ‰Â27, בחסידות כמבואר ¿«∆¿∆»¿ƒ«»ƒ¿

קיום  ידי על מאשר נעלה יותר אלוקי אור ומתגלה נמשך התשובה ידי שעל

ועל  ה'" "מצוות נקראות המצוות שכל בכך גם שנרמז כפי המצוות, כל

מוחה  הוא אנכי "אנכי נאמר התשובה

אל  מתייחס "אנכי" כי פשעיך",

שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

הוי' שם רומז שעליה מהאלוקות

התשובה  ולכן המצוות, בכל שנמשך

את  ומשלימה הפגמים את מתקנת

ידי  על שנגרמו האלוקי באור החיסרון

אור  נמשך התשובה ידי על כי החטא,

פגם  שבו מהאור למעלה עליון, אלוקי

היא  התשובה עבודת כן ואם החטא,

וההגבלות  מהגדרים ויציאה ,התעלות
‰p‰ ‰M‰ ÏÎa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»«»»ƒ≈
„vÓ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿»ƒƒ«
‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿»≈ƒ

סוף ס  Ïa‚‰Â‰וף ‰„È„Óa כי ƒ¿ƒ»¿«¿»»
והעלם  צמצום פועלת ÔÎÏÂהמלכות .¿»≈
‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ כל עם «¿»¿»«»»

Ì‰Lמעלתה  ˙BBÚÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«≈¬∆≈
Ì‰L Le¯Èt ,ÔBaLÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈
‰·LÁÓa ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆa¿≈≈ƒ¿«¬»»

,‰NÚÓe ¯eac עבירות היינו ƒ«¬∆
חיצוניים  כוחות ידי על הוא שביצוען

דיבור  או מחשבה שהם האדם נפש של

ומלובשת  מוגדרת שפעולתן מעשה או

של  ומוגדרים מסוימים בצירופים

שנוצר  הפגם ולכן מסוימות, אותיות

האלוקי  באור אלו עבירות ידי על

ומוגדר  מוגבל הוא האדם ובנפש

כיון  ÈÁ·a˙ומסוים, eÓ‚t ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«
BLÙaL ‰„ÈÁÈ עצם שהיא ¿ƒ»∆¿«¿

הנפש  dL¯MÓולנתק B¯ÎÏ˙ופנימיות d˙B‡ האלוקי˙B¯È·Ú BÓk ƒ¿»ƒ»¿»¿¬≈
'eÎ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙¯Îa Ì‰L ˙B¯eÓÁ‰ באגרת כמבואר «¬∆≈¿»≈ƒ«≈ƒ

נחלתו" חבל יעקב עמו, ה' חלק "כי הפסוק על התניא שבספר התשובה

למעלה  קשור אחד שראשו לחבל נמשל באלקות לשרשה הנשמה של שהקשר

ברוך  הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק שנכרת הכרת ענין "וזהו למטה וקצהו

B¯eÓÁ˙הוא" ˙B¯È·Ú ÏÚ Ï·‡ מאלקות . גדול ריחוק גורמות שכאמור ¬»«¬≈¬
חסֿושלום  וניתוק פירוד כדי ÏÎcועד ‰·eLz‰ ‰ÏÈÚBÓ dÈ‡≈»ƒ»«¿»¿»

Ôn˜Ï„k) ‡˜Âc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ Ì‡ Èk ,‰M‰«»»ƒƒ«¿»¿«ƒƒ«¿»¿ƒ¿«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

dreyid ipirnn oeyya min mza`ye

את  ּבדיּבּור לזּולתֹו לגּלֹות האדם ְְְִִֶֶַָָָָּביכֹולת

ּומּׂשיג  אֹותּה מבין ׁשהּוא ּכמֹו והּׂשכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּסברא

ׁשּכיון  ותלמיד, ּברב ּוכמֹו ּבמֹוחֹו. ְְְְְִֵֶַַָָאֹותּה

אינֹו לכן ּדּבּורֹו, עלֿידי מהרב מקּבל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהּתלמיד

ּבעצמֹו, הרב אצל ׁשהּוא ּכפי הּׂשכל את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמקּבל

אּלא  עֹוד  ולא והעלם. ּכיסּוי ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹאּלא

לאחר  ּדרּביּה אּדעּתיּה איניׁש קאי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּגם

ׁשנין  עצם 21ארּבעין את מּׂשיג אינֹו עדין הרי , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּזהּו הרב, אצל ׁשהיא ּכמֹו הּׂשכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָנקּודת

ּבאב  הּמעלה [וזֹוהי לגמרי מהּתלמיד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלמעלה

המׁשכת  נעׂשה ּובן ׁשּבאב  ותלמיד, רב לגּבי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובן

ׁשּנתּגּׁשמה  ׁשאף הּגׁשמית, הּטיּפה עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעצם

רּוחנית  ׁשהיתה ּכמֹו מּמׁש היא הרי ְְְֲִִֵֶַָָָָֹמאד,

למעלה, ּגם הּוא וכן האב]. ּבמֹוח ְְְְְֵֶַַַָָָָּבעֹודּנה

ּפיו  ורּוח ּדּבּורֹו ׁשּנקראת הּמלכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַׁשּספירת

נמׁשכת  ׁשּבּה י"ּה, ּכס ּבבחינת היא ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיתּבר

ּכיסּוי  ׁשל ּבאֹופן החכמה ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָּומתּגּלה

ספירת  ׁשעלֿידי ׁשהּגילּוי הּטעם וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַוהעלם.

ּוכמֹו ורּבּוי, התחּלקּות ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְְְִִֶֶַַַהּמלכּות

לעיל  יאמרּו22ׁשּנתּבאר מלכּות ּכבֹוד ּבפירּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָֹ

ּגבּורֹותיו  האדם לבני להֹודיע ידּברּו 23ּוגבּורת, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

 ֿ ׁשעל ּדמלכּות והּצמצּומים הּגבּורֹות ענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַׁשהּוא

ּגדֹול, ּברּבּוי הּנבראים התהּוּות נעׂשית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָידיֿזה

חי, צֹומח  ּדדֹומם הּנבראים ּדפרטי הרּבּוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ּדמלאכים  העצּום הרּבּוי ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

והּצמצּום  ההעלם מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַַָכּו',
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˙Bl‚Ï Ì„‡‰ ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ‰l‚Ó ¯eac‰L∆«ƒ¿«∆∆«»¿»¬≈≈ƒ∆»»»¿«
d˙B‡ ÔÈ·Ó ‡e‰L BÓk ÏÎO‰Â ‡¯·q‰ ˙‡ ¯eaÈ„a B˙ÏeÊÏ¿»¿ƒ∆«¿»»¿«≈∆¿∆≈ƒ»

BÁBÓa d˙B‡ ‚ÈOÓe חיצוני כוח הוא הדיבור עצמה לחכמה ביחס כי «ƒ»¿
מגלה  אכן הדיבור אחד שמצד כך בשלמותה, החכמה את להכיל בכוחו ואין

מעלים  גם שני מצד אבל החכמה, את

מסוגל  לא הדיבור כי עליה, ומסתיר

של  והרוחב העומק מלוא את לבטא

ממנה  חלק רק אלא BÓÎeהחכמה .¿
ÔÂÈkL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯a¿«¿«¿ƒ∆≈»
ŒÏÚ ·¯‰Ó Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈≈»««

,B¯eac È„È את לתלמיד מעביר והרב ¿≈ƒ
הדיבור  באמצעות החכמה ≈«ÔÎÏדברי

ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ó BÈ‡ מלוא עם ≈¿«≈∆«≈∆
שלו  והרוחב e‰L‡העומק ÈÙk¿ƒ∆

ÔÙB‡a ‡l‡ ,BÓˆÚa ·¯‰ Ïˆ‡≈∆»«¿«¿∆»¿∆
ÌÏÚ‰Â ÈeÒÈk ÏL עומק על ∆ƒ¿∆¿≈

הרב, של בשכלו שהוא כפי הדברים

של  מחכמתו חלק רק מקבל והתלמיד

העובדה  עם בבד שבד וכאמור הרב,

השכל  שדרכו אמצעי הוא שהדיבור

מגלה  הדיבור שלמעשה כיוון מתגלה,

שהדיבור  נמצא מהחכמה, חלק רק

החכמה. על והסתר העלם …¿ÏÂ‡מהווה
È‡˜ ¯L‡k ÌbL ‡l‡ „BÚ∆»∆««¬∆»≈
¯Á‡Ï dÈa¯c dÈzÚc‡ LÈÈ‡ƒƒ««¿≈¿«≈¿««

ÔÈL ÔÈÚa¯‡21, על עומד אדם «¿»ƒ¿ƒ
(כפי  שנה, ארבעים לאחר רבו דעת

שלאחר  מכך לומדים ז"ל שחכמינו

אמר  רבינו משה במדבר, שנה ארבעים

לדעת, לב לכם ה' נתן "לא ישראל לבני

עד  לשמוע ואזנים לראות עיניים לדעת

הזה") כאשר ‰¯Èהיום אז, גם ¬≈
ומבין  רבו דעת על עומד כן התלמיד

שלא  במידה הרב חכמת את ומשיג

שנה  ארבעים במשך והשיג ÔÈ„Ú¬«ƒהבין
˙„e˜ ÌˆÚ ˙‡ ‚ÈOÓ BÈ‡≈«ƒ∆∆∆¿«

ÏÎO‰ שלה והפנימיות העומק כל ‰¯·עם Ïˆ‡ ‡È‰L BÓk בעצמו, «≈∆¿∆ƒ≈∆»«
È¯Ó‚Ï „ÈÓÏz‰Ó ‰ÏÚÓÏ e‰fL התלמיד הזו והפנימיות העצם ואת ∆∆¿«¿»≈««¿ƒ¿«¿≈

שנה  ארבעים כעבור אפילו משיג ‰ÏÚn‰לא È‰BÊÂ]היתרוןÔ·e ·‡a ¿ƒ««¬»¿»≈
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ Ô·e ·‡aL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯ Èa‚Ïמוח של ¿«≈«¿«¿ƒ∆¿»≈«¬∆«¿»«»∆∆

Ó‡„האב  ‰ÓMb˙pL Û‡L ,˙ÈÓLb‰ ‰tÈh‰ È„ÈŒÏÚ לעומת «¿≈«ƒ»««¿ƒ∆«∆ƒ¿«¿»¿…
שלה  המקור שהוא במוח הרוחני È‰L˙‰הכוח BÓk LnÓ ‡È‰ È¯‰ ,¬≈ƒ«»¿∆»¿»
·‡‰ ÁBÓa ‰p„BÚa ˙ÈÁe¯ לאחר גם האב במוח מאוחדת ונשארת »ƒ¿∆»¿«»»

משלו  גשמיים אברים עם משלו בגוף הבן ÏÚÓÏ‰,לידת Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .[¿≈«¿«¿»
לתלמיד  רב שבין ליחס דומה יחס הוא המלכות לספירת החכמה בין שהיחס

כיוון  ובן, לאב ÂÈtולא Áe¯Â B¯eac ˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ
,C¯a˙È לעיל daLכמבואר ,d"È Òk ˙ÈÁ·a ‡È‰ המלכות בספירת ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«≈»∆»

˙ÈÁa ‰lb˙Óe ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ«
ÈeÒÈk ÏL ÔÙB‡a ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿∆∆ƒ

ÌÏÚ‰Â באריכות לעיל כמבואר ¿∆¿≈
שכאשר  מפני הוא הדבר שטעם

חלק  רק הרי בדיבור מתגלית החכמה

עצם  ואילו ומתגלה, נמסר ממנה

נשאר  שלה, והפנימיות העומק החכמה,

ומכוסה. נעלם

ŒÏÚL ÈeÏÈb‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ∆«
‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ«««¿
,Èea¯Â ˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe22 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
שופר  בחודש "תקעו דיבורֿהמתחיל

זו, בשנה שנאמר חגנו" ליום בכסה

הפסוק Le¯ÈÙaתשכ"ז, של הפנימי ¿≈
e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿…≈
È·Ï ÚÈ„B‰Ï e¯a„È E˙¯e·‚e¿»¿¿«≈¿ƒ«ƒ¿≈

ÂÈ˙B¯e·b Ì„‡‰23‡e‰L , »»»¿»∆
זה  בפסוק הנזכר 'גבורות' המושג

ו"גבורותיו") »¿ÔÈÚƒ("וגבורתך"
ÌÈÓeˆÓv‰Â ˙B¯e·b‰«¿¿«ƒ¿ƒ

˙eÎÏÓc האור שכאשר לעיל כנזכר ¿«¿
הראשונות, מהספירות יורד העליון

מהספירות  וכן העליונים, המוחין

ספירת  באמצעות למטה ומאיר הבאות

והעלם  צמצום עובר הוא הרי המלכות

˙ee‰˙‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈ƒ¿«
e‰fL ,ÏB„b Èea¯a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆∆
ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯Ùc Èea¯‰»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ

ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓB„c שלושה שהם ¿≈≈««
יש  מהם אחד ובכל בנבראים סוגים

ושונים  רבים Œ˙Á‡ŒÏÚÂנבראים ,¿«««
,'eÎ ÌÈÎ‡ÏÓc ÌeˆÚ‰ Èea¯‰ ‰nÎÂŒ‰nk בדברי שמובא כפי «»¿«»»ƒ∆»¿«¿»ƒ

ה' לפני עומדים מלאכים אלפי שרבבות ז"ל vÓ„חכמינו ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆ƒ«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL ÌeˆÓv‰Â ÌÏÚ‰‰ וההעלם הצמצום רק כי «∆¿≈¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿

ואחד  אחד לכל הארה של והתאמה חלוקה מאפשר האלוקי האור של

ללא  מאיר היה האלוקי האור ואם והרוחניים, הגשמיים השונים, מהנבראים

האור  היה הבריאה שלפני כשם והגדרות לחלוקות מקום היה לא צמצום,

והחלוקה. מהצמצום שנובעות הגדרות ללא 'פשוט' העליון האלוקי
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f"kyz'dי ,zekeq crend leg zay

נקראת  הּתחּתֹונה ּבחינה הּנה מּזֹו, זֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָספירֹות

והינּו מּמּנה, ׁשּלמעלה מהּבחינה עׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחלק

חלק  הּוא מאֹות, ׁשּנקראת זעירֿאנּפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּבחינת

אלפים, ׁשּנקראת ּובינה חכמה מּבחינת ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָעׂשירי

מּבחינת  עׂשירי חלק היא ּובינה חכמה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּובחינת

ּכמֹו רבבֹות, ׁשּנקראת הּכתר, חיצֹונּיּות ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָארי

ב'33ׁשּכתּוב  ענין [וזהּו קֹודׁש מרבבֹות ואתה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ויּו"ד  ריּבּוי, מּלׁשֹון ׁשּברבבה, ְְְִִִִֵֶַָָהּפירּוׁשים

חיצֹונּיּות  ּגם הּכתר, ּבחינת ּכי אלף. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָּפעמים

הׁשּתלׁשלּות  לסדר ּבאיןֿערֹו הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַהּכתר,

להיֹותֹו ּומּכלֿמקֹום ריּבּוי), מּלׁשֹון ְְְִִִִָָָָ(רבבה

לסדר  ׁשּיכּות לֹו יׁש לּנאצלים, ּומקֹור ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹורׁש

ועלּֿפיֿזה  אלף)]. ּפעמים (יּו"ד ְְְְְִִִֶֶֶַַָהׁשּתלׁשלּות

חכמה  ּכי ּתבּונה, על מסּפר לׁשֹון ׁשּי אי ְְְְִִֵַַָָָָָָמּובן

ּפעמים  עׂשרה הם ּדאצילּות החכמה ּובינה ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

זה  ועל .ּדארי מחכמה עׂשירי וחלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבמּדֹות,

ּבחינת  על ּדקאי מסּפר, אין לתבּונתֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָנאמר

(ּבינה  ׁשּבּמאציל  ּתחּתֹונה ּבחינה הּכתר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָּפנימּיּות

לגמרי  ונבּדל ׁשּנעּתק עּתיק, ּבחינת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַׁשּבּמאציל),

והיינּו ּכלל, מסּפר ּבלי והּוא הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָמּסדר

עד  ּכלל הּנאצל עם להּמאציל ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשאיןֿערֹו

ּדאצילּות  ּובינה חכמה ׁשּגם מּמּנּו, חלק ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

ורּבֹוא  אלפים אלף לגּבי אחד ּכער אפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן

ולא  חד הּוא אנּת נאמר זה ועל ְְְְְֱֶֶַַַַָָרבבֹות,

.34ּבחּוׁשּבן  ְְָ
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קעז.33) ע' פר"ת כו. ע' תרמ"ג סה"מ ברכה. ר"פ לקו"ת גם וראה ב. לג, תו"א 34)ברכה וראה א). (יז, בהקדמה תקו"ז

א. יד, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באה  הבינה ספירת ולמשל, שלפניה. מזו ויורדת באה אחת וכל בחברתה

הלאה  וכן החכמה מספירת ‰BzÁz‰ומשתלשלת ‰ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ»««¿»
˙‡¯˜ ונחשבתÈ¯ÈNÚ ˜ÏÁמעשר ÏÚÓlL‰אחד ‰ÈÁa‰Ó ƒ¿≈≈∆¬ƒƒ≈«¿ƒ»∆¿«¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaL eÈ‰Â ,‰pnÓ הנקראות) העליונות המידות ƒ∆»¿«¿∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ
קטנות") B‡Ó˙,"פנים ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈

È¯ÈNÚ ˜ÏÁ ‡e‰ מעשר אחד ≈∆¬ƒƒ
‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ המוחין ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»

'נולדות' (שהמידות העליונים

מהם) ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙ומשתלשלות
‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·e ,ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»

עצמן  È¯ÈNÚהמוחין ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆¬ƒƒ
,CÈ¯‡ ˙ÈÁaÓ העליון הרצון ƒ¿ƒ«¬ƒ

אנפין" "אריך eiBˆÈÁƒƒ˙הנקרא
,¯˙k‰ במדרגת התחתונה הבחינה «∆∆

המוחין  מקור שהיא עליון' 'כתר

BÓk ,˙B··¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿»¿
·e˙kL33˙B··¯Ó ‰˙‡Â ∆»¿»»≈ƒ¿
L„B˜ בחינת על מדבר והכתוב ∆

‰ÌÈLe¯Ètהכתר  '· ÔÈÚ e‰ÊÂ]¿∆ƒ¿««≈ƒ
,‰··¯aL אחד ÔBLlÓפירוש ∆ƒ¿»»ƒ¿

ÈeaÈ¯,מוגבל ומספר מסכום למעלה ƒ
שני  ‡ÛÏופירוש ÌÈÓÚt „"eÈÂ¿¿»ƒ∆∆

מוגבל  מספר שהוא אלפים Èkעשרת  .ƒ
¯˙k‰ ˙ÈÁa שני את בה יש ¿ƒ««∆∆

כי יחד, גם הללו »Ìbהדברים
,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ הדרגה שהיא ƒƒ«∆∆

בכתר  CB¯ÚŒÔÈ‡aהתחתונה ‡e‰¿≈¬
˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ האלוקי האור ¿≈∆ƒ¿«¿¿

חיצוניות  (וגם בכתר ומתגלה השורה

האלוקי  מהאור נעלה זה) בכלל הכתר

הספירות  השתלשלות' שב'סדר

מקום  כל וללא שיעור לאין והעולמות

נקרא הוא זה (ומצד ««̄¿··‰להשוואה
ÈeaÈ¯ ÔBLlÓ ממספרים למעלה ƒ¿ƒ

B˙BÈ‰Ïמוגבלים  ÌB˜ÓŒÏkÓe ,(ƒ»»ƒ¿
,ÌÈÏˆ‡pÏ ¯B˜Óe L¯BL האצילות בעולם שהן כפי BÏלספירות LÈ ∆»«∆¡»ƒ≈

˙eÎiL מסויימת˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ היא 'רבבה' היותו זה (ומצד «»¿≈∆ƒ¿«¿¿
של  מוגדר ‡ÛÏ,במספר ÌÈÓÚt „"eÈ אלפים )].עשרת ¿»ƒ∆∆

,‰e·z ÏÚ ¯tÒÓ ÔBLÏ CiL CÈ‡ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ למרות ¿«ƒ∆»≈«»¿ƒ¿»«¿»
במספרים  שנמדד מושג לא הוא והמוחין ההבנה דבר Èkשעניין של לאמתו ƒ

השוואה  כולל כן והכתר המוחין בין היחס וכן עצמן הספירות בין היחס

ולכן  במספרים, ביטוי לידי שבאה ‰Ìמסוימת ˙eÏÈˆ‡c ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬ƒ≈

BÓk ÌÈÓÚt ‰¯NÚ לגבי עשר פי BcÓaL˙היינו ‰ÓÎÁ‰ שהיא ¬»»¿»ƒ¿«»¿»∆¿ƒ
עצמם, מצד שהם כפי מהמוחין מעשר אחד È¯ÈNÚרק ˜ÏÁÂ והמוחין ¿≈∆¬ƒƒ

מעשר  אחד רק הם CÈ¯‡cעצמם ‰ÓÎÁÓ בכתר שהיא כפי החכמה ≈»¿»¿«ƒ
מהשכל). שלמעלה הרצון עניין הוא האדם Ó‡¯(שבנפש ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

È‡˜c ,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ïƒ¿»≈ƒ¿»¿»≈
eiÓÈt˙שהכוונה  ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«¿ƒƒ

‰BzÁz ‰ÈÁa ,¯˙k‰«∆∆¿ƒ»«¿»
,(ÏÈˆ‡naL ‰Èa) ÏÈˆ‡naL∆««¬ƒƒ»∆««¬ƒ

,˜ÈzÚ ˙ÈÁa בקבלה כמבואר ¿ƒ««ƒ
נחלקת  עליון' 'כתר שבחינת וחסידות

פנימיות  שהוא יומין" "עתיק - לשניים

שבנפש  התענוג לכוח (מקביל הכתר

חיצוניות  שהוא אנפין" ו"אריך האדם)

שבנפש  הרצון לכוח (מקביל הכתר

הוא  ו"עתיק" »¡∆∆zÚpL˜האדם),
¯„qÓ È¯Ó‚Ï Ïc·Â¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰ ויחס קשר כל ללא ƒ¿«¿¿
כפי האלוקי ב'סדר לאור יורד שהוא

ומוגדר הדרגתי ¿e‰Â‡השתלשלות'
"עתיק" ÏÏk,בחינת ¯tÒÓ ÈÏa¿ƒƒ¿»¿»

ÏÈˆ‡n‰Ï CB¯ÚŒÔÈ‡L eÈÈ‰Â¿«¿∆≈¬¿««¬ƒ
‰È‰iL „Ú ÏÏk Ïˆ‡p‰ ÌÚƒ«∆¡»¿»«∆ƒ¿∆

,epnÓ ˜ÏÁ פנימיות ו"עתיק", ≈∆ƒ∆
שאמנם  בכתר, כזו בחינה הוא הכתר,

עולם  של לאורות ושורש מקור נחשב

נקרא  הוא ולכן הנאצלים, האצילות,

המאציל  בין ערוך אין אבל "מאציל",

והשוואה. יחס כל ביניהם ואין לנאצל

שב"אריך  החכמה שלגבי ובעוד

החכמה  הרי הכתר, חיצוניות אנפין",

לגבי  הרי מעשר, אחד היא דאצילות

כל  לה אין הכתר, פנימיות "עתיק",

כך  כדי עד והשוואה »∆ÌbLיחס
ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬ƒ≈»
ÛÏ‡ Èa‚Ï „Á‡ C¯Úk eÏÈÙ‡¬ƒ¿∆∆∆»¿«≈∆∆

,˙B··¯ ‡Ba¯Â ÌÈÙÏ‡ ערך לו יש עדיין עצום מספר לגבי אחד גם כי ¬»ƒ¿ƒ¿»
ומוגדר  מוגבל מספר סוף סוף הוא מאד גדול מספר גם שהרי כלשהו ויחס

לו  אין גבול") "בלי לעומת ("גבול" מוגדר לא דבר לעומת מוגדר דבר אבל

וערך  יחס Ê‰כל ÏÚÂוהגבלה מהגדרה למעלה של סוג כזה Ó‡¯על ¿«∆∆¡«
אליהו' ÔaLeÁaב'פתח ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡34 ולא אחד הוא אתה «¿¿«¿»¿¿»

אלא  וכו' ושלושה שניים אחריו שיש המנוי' 'אחד לא היינו בחשבון, אחד

וחשבון. מספר מכל למעלה ויחיד אחד
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ּוכללּות  ד). סעיף (ּכדלקּמן ּדוקא ְְְְְִִִִַַַָָָהּכּפּורים

ּדרגֹות, ב' יׁש הּתׁשּובה ׁשּבעבֹודת ּבזה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהענין

לֹו נעׂשּו זדֹונֹות ׁשעלֿידּה מּיראה, ְְְֲִִֶַַָָָָּתׁשּובה

לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות מאהבה, ּותׁשּובה ְְְֲֲִֵֶַַָָָּכׁשגגֹות.

הם 28ּכזכּיֹות  ּוזכּיֹות ׁשּזדֹונֹות ּביניהם, והחלּוק . ְְְְִִֵֵֵֶֶַֻֻ

נעׂשים  יהיּו ׁשּזדֹונֹות ּכדי ולכן מּזה, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָהפּכּיים

למעלה  ׁשהיא ּבתׁשּובה צֹור יׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָֻּכזכּיֹות,

יהיּו ׁשּזדֹונֹות ּכדי אבל והגּבלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמדידה

מסּפיק  מּזה, זה הפּכּיים ׁשאינם ּכׁשגגֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנעׂשים

החלּוק  וזהּו והגּבלה . ׁשּבמדידה ּתׁשּובה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּגם

ּבמדידה  ׁשהיא הּׁשנה ּדכל הּתׁשּובה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבין

ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות נעׂשים ועלֿידּה ְְְְְֲִִַַַָָָָָוהגּבלה,

הּכּפּור  ּדיֹום למעלה להּתׁשּובה ׁשהיא ים ְְְְְִִִֶַַַָָ

זדֹונֹות  נעׂשים ועלֿידּה והגּבלה, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּמדידה

ְִֻּכזכּיֹות.

יׁשÔÈ·‰Ïeד) הּכּפּורים, ּדיֹום הּתׁשּובה מעלת ¿»ƒְְֲִִֵַַַַָ

ּׁשּכתּוב  מה ּגדֹול 29להקּדים ְְִֶַַָָ

ּדלכאֹורה  מסּפר, אין לתבּונתֹו ּכח ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹאדֹונינּו

על  מסּפר ואין מסּפר ׁשּיי אי מּובן, ְְְִִֵֵֵַַָָָָאינֹו

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו חקר אין והוהֿליּהֿלמימר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּונה,

אחר  ּבענין 30ּבמקֹום ּדהּנה הּוא, הענין א .( ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

עׂשירּיֹות, יחידֹות, מדריגֹות: ּכּמה יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּמסּפר

ׁשהיא  רבבה ׁשּגם והינּו ּורבבֹות, אלפים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָמאֹות,

ּבגדר  עדין היא הרי נעלית, הּיֹותר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמדרגה

מּלׁשֹון  ּברבבה ּפירּוׁש ּגם ׁשּיׁש ּולהעיר, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמסּפר.

יּו"ד 31ריּבּוי  הּוא ּדרבבה הּפׁשּוט הּפירּוׁש אבל , ְֲִִֵַַָָָָ

אלף  הּמסּפר.32ּפעמים ּבגדר זה הרי ואםּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

עׂשר  הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהענין
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ב.28) פו, ה.29)יומא קמז, כח.30)תהלים מ, לו.31)ישעי' יו"ד, בהעלותך הראב"ע פירוש ז. טז, יחזקאל חזקוני 32)ראה

ח. כו, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ ÛÈÚÒ הכיפורים ביום התשובה של המיוחדת מעלתה את יבאר ).שם ¿ƒ

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe לעבודת השנה כל של התשובה עבודת בין ההבדל ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  כללי באופן הכיפורים יום של LÈהתשובה ‰·eLz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿»≈

בגמרא  ז"ל חכמינו iÓ¯‡‰,כדברי ‰·eLz ,˙B‚¯c יראת ·' מתוך ¿»¿»ƒƒ¿»
רבות) דרגות יש עצמה (שבה ה'

BÏ eNÚ ˙BB„Ê d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«¬
˙B‚‚Lk במזיד שעבר עבירות ƒ¿»

אותן  עשה כאילו לו .בשוגג נחשבות
,‰·‰‡Ó ‰·eL˙e גבוהה ודרגה ¿»≈«¬»

שנובעת  תשובה היא יותר ונעלית

דרגות  יש עצמה בה (וגם ה' מאהבת

BÏרבות) eNÚ ˙BB„fL∆¿«¬
˙BiÎÊk28 בדרגה תשובה והעושה ƒ¿À

במזיד  שעשה עבירות כזו, נעלית

כזכויות. לו נחשבות

˜eÏÁ‰Â ההבדל,Ì‰ÈÈa בין ¿«ƒ≈≈∆
הוא  מאהבה לתשובה מיראה תשובה

ÌÈikÙ‰ Ì‰ ˙BiÎÊe ˙BB„fL∆¿¿À≈»¿ƒƒ
‰fÓ ‰Ê הקצה אל הקצה ÔÎÏÂמן , ∆ƒ∆¿»≈

ÌÈNÚ eÈ‰È ˙BB„fL È„k¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ
,˙BiÎÊk כל הפיכה שיתהפכו היינו ƒ¿À

קיצונית  eL˙a·‰כך C¯Bˆ LÈ ,≈∆ƒ¿»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â מאהבה תשובה שהיא ¿«¿»»
פעל  האדם אם רק להיות שיכולה

מצבו  מגדרי מוחלטת יציאה בעצמו

מכל  למעלה והתעלות הקודם

eÈ‰Èהגבלה  ˙BB„fL È„k Ï·‡ .¬»¿≈∆¿ƒ¿
ÌÈ‡L ,˙B‚‚Lk ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»∆≈»

,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ עבירה אמנם כי »¿ƒƒ∆ƒ∆
בשוגג  מעבירה חמורה יותר במזיד

ויש  עבירה היא בשוגג עבירה גם אבל

ולצורך  הדברים, שני בין ושייכות קשר

כזו  בדרגה ושינוי ÈtÒÓ«¿ƒ˜התעלות
‰·eLz Ìb תשובה שהיא מיראה «¿»

‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL מבלי ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
המציאות  מגדרי לחלוטין ייצא שהאדם

שלו.

e‰ÊÂ מיראה תשובה שבין זה הבדל ¿∆
גם  הוא מאהבה ÏÎcההבדל ‰eÏÁ˜לתשובה ‰·eLz‰ ÔÈaL «ƒ∆≈«¿»¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰L ‰M‰ שאמנם כך מיראה תשובה כמו «»»∆ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»
מאד  קיצוני שינוי זה אין עדיין אבל לאלוקות, ומתקרב מחטאו שב האדם

מוגבלת  התעלות B‚‚Lk˙,אלא ˙BB„Ê ÌÈNÚ d„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¬ƒ¿ƒ¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰Ï¿«¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הקודם  למצב ביחס קיצוני שינוי שהיא מאהבה תשובה ««»¿d„ÈŒÏÚÂכמו

.˙BiÎÊk ˙BB„Ê ÌÈNÚ«¬ƒ¿ƒ¿À
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe נעלית „) תשובה שהיא ¿»ƒ«¬««¿»¿«ƒƒ

השנה  ימות כל של מהתשובה יותר

תשובה  על מאהבה תשובה (כמעלת

לעיל) כמבואר ÌÈc˜‰Ïמיראה, LÈ≈¿«¿ƒ
·e˙kM ‰Ó29eÈB„‡ ÏB„b «∆»»¬≈

,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ï Ák ·¯Â¿«…«ƒ¿»≈ƒ¿»
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
ÏÚ ¯tÒÓ ÔÈ‡Â ¯tÒÓ CÈiL«»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«

,‰e·z עניין שהיא "תבונה" הרי ¿»
שנמדד  מושג איננה וההבנה השכל

את  להפליא יתכן ואיך ובמספר בכמות

בשבח  הוא ברוך הקדוש של התבונה

מספר" "אין ≈«»¿ŒdÈÏŒ‰Â‰Âשל
¯ÓÈÓÏ לומר לו Á˜¯והיה ÔÈ‡ ¿≈«≈≈∆

ÌB˜Óa ·e˙kL BÓk)¿∆»¿»
¯Á‡30?.( «≈

ÔÈÚa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙B‚È¯„Ó ‰nk LÈ ¯tÒn‰«ƒ¿»≈«»«¿≈
וסכומים, מספרים של שונות קבוצות

למעלה  B„ÈÁÈ¿ƒ˙,מלמטה
ÌÈÙÏ‡ ,˙B‡Ó ,˙Bi¯ÈNÚ¬ƒƒ≈¬»ƒ
‰··¯ ÌbL eÈ‰Â ,˙B··¯e¿»¿«¿∆«¿»»
,˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈

זו  בחלוקה ביותר הגבוה ≈¬‰¯Èהסכום
¯tÒÓ ¯„‚a ÔÈ„Ú ‡È‰ וההבדל ƒ¬«ƒ¿∆∆ƒ¿»

גם  אבל כמותי רק הוא לרבבה אחד בן

בדיוק  ומוגדר מוגבל מספר היא רבבה

אחד  Ìbכמו LiL ,¯ÈÚ‰Ïe .¿»ƒ∆≈«
ÔBLlÓ ‰··¯a Le¯Èt≈ƒ¿»»ƒ¿

ÈeaÈ¯31,"רבבה" המושג זה ולפי ƒ
של  במשמעות להרבה להתייחס יכול

מספר  של מההגדרות למעלה ריבוי

‰··¯c ËeLt‰ Le¯Èt‰ Ï·‡¬»«≈«»ƒ¿»»
ÛÏ‡ ÌÈÓÚt „"eÈ ‡e‰32, ¿»ƒ∆∆

אלפים Ê‰עשרת È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈∆
ליחידות, ביחס גדול מספר אמנם

עדיין  אבל ומאות ‰tÒn¯עשרות ¯„‚a הקטנים הסכומים כמו בדיוק ¿∆∆«ƒ¿»
Êa‰,יותר  ÔÈÚ‰Â היא . העניינים פנימיות לפי הדברים Úe„ikמשמעות ¿»ƒ¿»»∆«»«

,BfÓ BÊ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL הספירות עשר ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿∆∆¿ƒƒ
אחוזה  אחת שכל שרשרת של חוליות כמו בזו זו ואחוזות קשורות העליונות
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יי f"kyz'd ,zekeq crend leg zay

נקראת  הּתחּתֹונה ּבחינה הּנה מּזֹו, זֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָספירֹות

והינּו מּמּנה, ׁשּלמעלה מהּבחינה עׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחלק

חלק  הּוא מאֹות, ׁשּנקראת זעירֿאנּפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּבחינת

אלפים, ׁשּנקראת ּובינה חכמה מּבחינת ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָעׂשירי

מּבחינת  עׂשירי חלק היא ּובינה חכמה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּובחינת

ּכמֹו רבבֹות, ׁשּנקראת הּכתר, חיצֹונּיּות ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָארי

ב'33ׁשּכתּוב  ענין [וזהּו קֹודׁש מרבבֹות ואתה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ויּו"ד  ריּבּוי, מּלׁשֹון ׁשּברבבה, ְְְִִִִֵֶַָָהּפירּוׁשים

חיצֹונּיּות  ּגם הּכתר, ּבחינת ּכי אלף. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָּפעמים

הׁשּתלׁשלּות  לסדר ּבאיןֿערֹו הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַהּכתר,

להיֹותֹו ּומּכלֿמקֹום ריּבּוי), מּלׁשֹון ְְְִִִִָָָָ(רבבה

לסדר  ׁשּיכּות לֹו יׁש לּנאצלים, ּומקֹור ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹורׁש

ועלּֿפיֿזה  אלף)]. ּפעמים (יּו"ד ְְְְְִִִֶֶֶַַָהׁשּתלׁשלּות

חכמה  ּכי ּתבּונה, על מסּפר לׁשֹון ׁשּי אי ְְְְִִֵַַָָָָָָמּובן

ּפעמים  עׂשרה הם ּדאצילּות החכמה ּובינה ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

זה  ועל .ּדארי מחכמה עׂשירי וחלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבמּדֹות,

ּבחינת  על ּדקאי מסּפר, אין לתבּונתֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָנאמר

(ּבינה  ׁשּבּמאציל  ּתחּתֹונה ּבחינה הּכתר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָּפנימּיּות

לגמרי  ונבּדל ׁשּנעּתק עּתיק, ּבחינת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַׁשּבּמאציל),

והיינּו ּכלל, מסּפר ּבלי והּוא הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָמּסדר

עד  ּכלל הּנאצל עם להּמאציל ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָׁשאיןֿערֹו

ּדאצילּות  ּובינה חכמה ׁשּגם מּמּנּו, חלק ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

ורּבֹוא  אלפים אלף לגּבי אחד ּכער אפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן

ולא  חד הּוא אנּת נאמר זה ועל ְְְְְֱֶֶַַַַָָרבבֹות,

.34ּבחּוׁשּבן  ְְָ

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

קעז.33) ע' פר"ת כו. ע' תרמ"ג סה"מ ברכה. ר"פ לקו"ת גם וראה ב. לג, תו"א 34)ברכה וראה א). (יז, בהקדמה תקו"ז

א. יד, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באה  הבינה ספירת ולמשל, שלפניה. מזו ויורדת באה אחת וכל בחברתה

הלאה  וכן החכמה מספירת ‰BzÁz‰ומשתלשלת ‰ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ»««¿»
˙‡¯˜ ונחשבתÈ¯ÈNÚ ˜ÏÁמעשר ÏÚÓlL‰אחד ‰ÈÁa‰Ó ƒ¿≈≈∆¬ƒƒ≈«¿ƒ»∆¿«¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaL eÈ‰Â ,‰pnÓ הנקראות) העליונות המידות ƒ∆»¿«¿∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ
קטנות") B‡Ó˙,"פנים ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈

È¯ÈNÚ ˜ÏÁ ‡e‰ מעשר אחד ≈∆¬ƒƒ
‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ המוחין ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»

'נולדות' (שהמידות העליונים

מהם) ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙ומשתלשלות
‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·e ,ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»

עצמן  È¯ÈNÚהמוחין ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆¬ƒƒ
,CÈ¯‡ ˙ÈÁaÓ העליון הרצון ƒ¿ƒ«¬ƒ

אנפין" "אריך eiBˆÈÁƒƒ˙הנקרא
,¯˙k‰ במדרגת התחתונה הבחינה «∆∆

המוחין  מקור שהיא עליון' 'כתר

BÓk ,˙B··¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿»¿
·e˙kL33˙B··¯Ó ‰˙‡Â ∆»¿»»≈ƒ¿
L„B˜ בחינת על מדבר והכתוב ∆

‰ÌÈLe¯Ètהכתר  '· ÔÈÚ e‰ÊÂ]¿∆ƒ¿««≈ƒ
,‰··¯aL אחד ÔBLlÓפירוש ∆ƒ¿»»ƒ¿

ÈeaÈ¯,מוגבל ומספר מסכום למעלה ƒ
שני  ‡ÛÏופירוש ÌÈÓÚt „"eÈÂ¿¿»ƒ∆∆

מוגבל  מספר שהוא אלפים Èkעשרת  .ƒ
¯˙k‰ ˙ÈÁa שני את בה יש ¿ƒ««∆∆

כי יחד, גם הללו »Ìbהדברים
,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ הדרגה שהיא ƒƒ«∆∆

בכתר  CB¯ÚŒÔÈ‡aהתחתונה ‡e‰¿≈¬
˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ האלוקי האור ¿≈∆ƒ¿«¿¿

חיצוניות  (וגם בכתר ומתגלה השורה

האלוקי  מהאור נעלה זה) בכלל הכתר

הספירות  השתלשלות' שב'סדר

מקום  כל וללא שיעור לאין והעולמות

נקרא הוא זה (ומצד ««̄¿··‰להשוואה
ÈeaÈ¯ ÔBLlÓ ממספרים למעלה ƒ¿ƒ

B˙BÈ‰Ïמוגבלים  ÌB˜ÓŒÏkÓe ,(ƒ»»ƒ¿
,ÌÈÏˆ‡pÏ ¯B˜Óe L¯BL האצילות בעולם שהן כפי BÏלספירות LÈ ∆»«∆¡»ƒ≈

˙eÎiL מסויימת˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ היא 'רבבה' היותו זה (ומצד «»¿≈∆ƒ¿«¿¿
של  מוגדר ‡ÛÏ,במספר ÌÈÓÚt „"eÈ אלפים )].עשרת ¿»ƒ∆∆

,‰e·z ÏÚ ¯tÒÓ ÔBLÏ CiL CÈ‡ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ למרות ¿«ƒ∆»≈«»¿ƒ¿»«¿»
במספרים  שנמדד מושג לא הוא והמוחין ההבנה דבר Èkשעניין של לאמתו ƒ

השוואה  כולל כן והכתר המוחין בין היחס וכן עצמן הספירות בין היחס

ולכן  במספרים, ביטוי לידי שבאה ‰Ìמסוימת ˙eÏÈˆ‡c ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬ƒ≈

BÓk ÌÈÓÚt ‰¯NÚ לגבי עשר פי BcÓaL˙היינו ‰ÓÎÁ‰ שהיא ¬»»¿»ƒ¿«»¿»∆¿ƒ
עצמם, מצד שהם כפי מהמוחין מעשר אחד È¯ÈNÚרק ˜ÏÁÂ והמוחין ¿≈∆¬ƒƒ

מעשר  אחד רק הם CÈ¯‡cעצמם ‰ÓÎÁÓ בכתר שהיא כפי החכמה ≈»¿»¿«ƒ
מהשכל). שלמעלה הרצון עניין הוא האדם Ó‡¯(שבנפש ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«

È‡˜c ,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ïƒ¿»≈ƒ¿»¿»≈
eiÓÈt˙שהכוונה  ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«¿ƒƒ

‰BzÁz ‰ÈÁa ,¯˙k‰«∆∆¿ƒ»«¿»
,(ÏÈˆ‡naL ‰Èa) ÏÈˆ‡naL∆««¬ƒƒ»∆««¬ƒ

,˜ÈzÚ ˙ÈÁa בקבלה כמבואר ¿ƒ««ƒ
נחלקת  עליון' 'כתר שבחינת וחסידות

פנימיות  שהוא יומין" "עתיק - לשניים

שבנפש  התענוג לכוח (מקביל הכתר

חיצוניות  שהוא אנפין" ו"אריך האדם)

שבנפש  הרצון לכוח (מקביל הכתר

הוא  ו"עתיק" »¡∆∆zÚpL˜האדם),
¯„qÓ È¯Ó‚Ï Ïc·Â¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰ ויחס קשר כל ללא ƒ¿«¿¿
כפי האלוקי ב'סדר לאור יורד שהוא

ומוגדר הדרגתי ¿e‰Â‡השתלשלות'
"עתיק" ÏÏk,בחינת ¯tÒÓ ÈÏa¿ƒƒ¿»¿»

ÏÈˆ‡n‰Ï CB¯ÚŒÔÈ‡L eÈÈ‰Â¿«¿∆≈¬¿««¬ƒ
‰È‰iL „Ú ÏÏk Ïˆ‡p‰ ÌÚƒ«∆¡»¿»«∆ƒ¿∆

,epnÓ ˜ÏÁ פנימיות ו"עתיק", ≈∆ƒ∆
שאמנם  בכתר, כזו בחינה הוא הכתר,

עולם  של לאורות ושורש מקור נחשב

נקרא  הוא ולכן הנאצלים, האצילות,

המאציל  בין ערוך אין אבל "מאציל",

והשוואה. יחס כל ביניהם ואין לנאצל

שב"אריך  החכמה שלגבי ובעוד

החכמה  הרי הכתר, חיצוניות אנפין",

לגבי  הרי מעשר, אחד היא דאצילות

כל  לה אין הכתר, פנימיות "עתיק",

כך  כדי עד והשוואה »∆ÌbLיחס
ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬ƒ≈»
ÛÏ‡ Èa‚Ï „Á‡ C¯Úk eÏÈÙ‡¬ƒ¿∆∆∆»¿«≈∆∆

,˙B··¯ ‡Ba¯Â ÌÈÙÏ‡ ערך לו יש עדיין עצום מספר לגבי אחד גם כי ¬»ƒ¿ƒ¿»
ומוגדר  מוגבל מספר סוף סוף הוא מאד גדול מספר גם שהרי כלשהו ויחס

לו  אין גבול") "בלי לעומת ("גבול" מוגדר לא דבר לעומת מוגדר דבר אבל

וערך  יחס Ê‰כל ÏÚÂוהגבלה מהגדרה למעלה של סוג כזה Ó‡¯על ¿«∆∆¡«
אליהו' ÔaLeÁaב'פתח ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡34 ולא אחד הוא אתה «¿¿«¿»¿¿»

אלא  וכו' ושלושה שניים אחריו שיש המנוי' 'אחד לא היינו בחשבון, אחד

וחשבון. מספר מכל למעלה ויחיד אחד
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ּוכללּות  ד). סעיף (ּכדלקּמן ּדוקא ְְְְְִִִִַַַָָָהּכּפּורים

ּדרגֹות, ב' יׁש הּתׁשּובה ׁשּבעבֹודת ּבזה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהענין

לֹו נעׂשּו זדֹונֹות ׁשעלֿידּה מּיראה, ְְְֲִִֶַַָָָָּתׁשּובה

לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות מאהבה, ּותׁשּובה ְְְֲֲִֵֶַַָָָּכׁשגגֹות.

הם 28ּכזכּיֹות  ּוזכּיֹות ׁשּזדֹונֹות ּביניהם, והחלּוק . ְְְְִִֵֵֵֶֶַֻֻ

נעׂשים  יהיּו ׁשּזדֹונֹות ּכדי ולכן מּזה, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָהפּכּיים

למעלה  ׁשהיא ּבתׁשּובה צֹור יׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָֻּכזכּיֹות,

יהיּו ׁשּזדֹונֹות ּכדי אבל והגּבלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמדידה

מסּפיק  מּזה, זה הפּכּיים ׁשאינם ּכׁשגגֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנעׂשים

החלּוק  וזהּו והגּבלה . ׁשּבמדידה ּתׁשּובה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּגם

ּבמדידה  ׁשהיא הּׁשנה ּדכל הּתׁשּובה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבין

ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות נעׂשים ועלֿידּה ְְְְְֲִִַַַָָָָָוהגּבלה,

הּכּפּור  ּדיֹום למעלה להּתׁשּובה ׁשהיא ים ְְְְְִִִֶַַַָָ

זדֹונֹות  נעׂשים ועלֿידּה והגּבלה, ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּמדידה

ְִֻּכזכּיֹות.

יׁשÔÈ·‰Ïeד) הּכּפּורים, ּדיֹום הּתׁשּובה מעלת ¿»ƒְְֲִִֵַַַַָ

ּׁשּכתּוב  מה ּגדֹול 29להקּדים ְְִֶַַָָ

ּדלכאֹורה  מסּפר, אין לתבּונתֹו ּכח ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹאדֹונינּו

על  מסּפר ואין מסּפר ׁשּיי אי מּובן, ְְְִִֵֵֵַַָָָָאינֹו

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו חקר אין והוהֿליּהֿלמימר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבּונה,

אחר  ּבענין 30ּבמקֹום ּדהּנה הּוא, הענין א .( ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

עׂשירּיֹות, יחידֹות, מדריגֹות: ּכּמה יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּמסּפר

ׁשהיא  רבבה ׁשּגם והינּו ּורבבֹות, אלפים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָמאֹות,

ּבגדר  עדין היא הרי נעלית, הּיֹותר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמדרגה

מּלׁשֹון  ּברבבה ּפירּוׁש ּגם ׁשּיׁש ּולהעיר, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמסּפר.

יּו"ד 31ריּבּוי  הּוא ּדרבבה הּפׁשּוט הּפירּוׁש אבל , ְֲִִֵַַָָָָ

אלף  הּמסּפר.32ּפעמים ּבגדר זה הרי ואםּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

עׂשר  הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהענין
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ב.28) פו, ה.29)יומא קמז, כח.30)תהלים מ, לו.31)ישעי' יו"ד, בהעלותך הראב"ע פירוש ז. טז, יחזקאל חזקוני 32)ראה

ח. כו, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ ÛÈÚÒ הכיפורים ביום התשובה של המיוחדת מעלתה את יבאר ).שם ¿ƒ

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe לעבודת השנה כל של התשובה עבודת בין ההבדל ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  כללי באופן הכיפורים יום של LÈהתשובה ‰·eLz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿»≈

בגמרא  ז"ל חכמינו iÓ¯‡‰,כדברי ‰·eLz ,˙B‚¯c יראת ·' מתוך ¿»¿»ƒƒ¿»
רבות) דרגות יש עצמה (שבה ה'

BÏ eNÚ ˙BB„Ê d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«¬
˙B‚‚Lk במזיד שעבר עבירות ƒ¿»

אותן  עשה כאילו לו .בשוגג נחשבות
,‰·‰‡Ó ‰·eL˙e גבוהה ודרגה ¿»≈«¬»

שנובעת  תשובה היא יותר ונעלית

דרגות  יש עצמה בה (וגם ה' מאהבת

BÏרבות) eNÚ ˙BB„fL∆¿«¬
˙BiÎÊk28 בדרגה תשובה והעושה ƒ¿À

במזיד  שעשה עבירות כזו, נעלית

כזכויות. לו נחשבות

˜eÏÁ‰Â ההבדל,Ì‰ÈÈa בין ¿«ƒ≈≈∆
הוא  מאהבה לתשובה מיראה תשובה

ÌÈikÙ‰ Ì‰ ˙BiÎÊe ˙BB„fL∆¿¿À≈»¿ƒƒ
‰fÓ ‰Ê הקצה אל הקצה ÔÎÏÂמן , ∆ƒ∆¿»≈

ÌÈNÚ eÈ‰È ˙BB„fL È„k¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ
,˙BiÎÊk כל הפיכה שיתהפכו היינו ƒ¿À

קיצונית  eL˙a·‰כך C¯Bˆ LÈ ,≈∆ƒ¿»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â מאהבה תשובה שהיא ¿«¿»»
פעל  האדם אם רק להיות שיכולה

מצבו  מגדרי מוחלטת יציאה בעצמו

מכל  למעלה והתעלות הקודם

eÈ‰Èהגבלה  ˙BB„fL È„k Ï·‡ .¬»¿≈∆¿ƒ¿
ÌÈ‡L ,˙B‚‚Lk ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»∆≈»

,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ עבירה אמנם כי »¿ƒƒ∆ƒ∆
בשוגג  מעבירה חמורה יותר במזיד

ויש  עבירה היא בשוגג עבירה גם אבל

ולצורך  הדברים, שני בין ושייכות קשר

כזו  בדרגה ושינוי ÈtÒÓ«¿ƒ˜התעלות
‰·eLz Ìb תשובה שהיא מיראה «¿»

‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL מבלי ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
המציאות  מגדרי לחלוטין ייצא שהאדם

שלו.

e‰ÊÂ מיראה תשובה שבין זה הבדל ¿∆
גם  הוא מאהבה ÏÎcההבדל ‰eÏÁ˜לתשובה ‰·eLz‰ ÔÈaL «ƒ∆≈«¿»¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰L ‰M‰ שאמנם כך מיראה תשובה כמו «»»∆ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»
מאד  קיצוני שינוי זה אין עדיין אבל לאלוקות, ומתקרב מחטאו שב האדם

מוגבלת  התעלות B‚‚Lk˙,אלא ˙BB„Ê ÌÈNÚ d„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¬ƒ¿ƒ¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰Ï¿«¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הקודם  למצב ביחס קיצוני שינוי שהיא מאהבה תשובה ««»¿d„ÈŒÏÚÂכמו

.˙BiÎÊk ˙BB„Ê ÌÈNÚ«¬ƒ¿ƒ¿À
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe נעלית „) תשובה שהיא ¿»ƒ«¬««¿»¿«ƒƒ

השנה  ימות כל של מהתשובה יותר

תשובה  על מאהבה תשובה (כמעלת

לעיל) כמבואר ÌÈc˜‰Ïמיראה, LÈ≈¿«¿ƒ
·e˙kM ‰Ó29eÈB„‡ ÏB„b «∆»»¬≈

,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ï Ák ·¯Â¿«…«ƒ¿»≈ƒ¿»
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
ÏÚ ¯tÒÓ ÔÈ‡Â ¯tÒÓ CÈiL«»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«

,‰e·z עניין שהיא "תבונה" הרי ¿»
שנמדד  מושג איננה וההבנה השכל

את  להפליא יתכן ואיך ובמספר בכמות

בשבח  הוא ברוך הקדוש של התבונה

מספר" "אין ≈«»¿ŒdÈÏŒ‰Â‰Âשל
¯ÓÈÓÏ לומר לו Á˜¯והיה ÔÈ‡ ¿≈«≈≈∆

ÌB˜Óa ·e˙kL BÓk)¿∆»¿»
¯Á‡30?.( «≈

ÔÈÚa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙B‚È¯„Ó ‰nk LÈ ¯tÒn‰«ƒ¿»≈«»«¿≈
וסכומים, מספרים של שונות קבוצות

למעלה  B„ÈÁÈ¿ƒ˙,מלמטה
ÌÈÙÏ‡ ,˙B‡Ó ,˙Bi¯ÈNÚ¬ƒƒ≈¬»ƒ
‰··¯ ÌbL eÈ‰Â ,˙B··¯e¿»¿«¿∆«¿»»
,˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈

זו  בחלוקה ביותר הגבוה ≈¬‰¯Èהסכום
¯tÒÓ ¯„‚a ÔÈ„Ú ‡È‰ וההבדל ƒ¬«ƒ¿∆∆ƒ¿»

גם  אבל כמותי רק הוא לרבבה אחד בן

בדיוק  ומוגדר מוגבל מספר היא רבבה

אחד  Ìbכמו LiL ,¯ÈÚ‰Ïe .¿»ƒ∆≈«
ÔBLlÓ ‰··¯a Le¯Èt≈ƒ¿»»ƒ¿

ÈeaÈ¯31,"רבבה" המושג זה ולפי ƒ
של  במשמעות להרבה להתייחס יכול

מספר  של מההגדרות למעלה ריבוי

‰··¯c ËeLt‰ Le¯Èt‰ Ï·‡¬»«≈«»ƒ¿»»
ÛÏ‡ ÌÈÓÚt „"eÈ ‡e‰32, ¿»ƒ∆∆

אלפים Ê‰עשרת È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈∆
ליחידות, ביחס גדול מספר אמנם

עדיין  אבל ומאות ‰tÒn¯עשרות ¯„‚a הקטנים הסכומים כמו בדיוק ¿∆∆«ƒ¿»
Êa‰,יותר  ÔÈÚ‰Â היא . העניינים פנימיות לפי הדברים Úe„ikמשמעות ¿»ƒ¿»»∆«»«

,BfÓ BÊ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL הספירות עשר ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿∆∆¿ƒƒ
אחוזה  אחת שכל שרשרת של חוליות כמו בזו זו ואחוזות קשורות העליונות
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הּכּפרה  נמׁשכת אזי מסּפר, אין עּתיק) ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת

ׁשהם  ּד'לעּומתֿזה' הענינים את ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלתּקן

מסּפר. ּבלי ְְְִִִִַָּבבחינת

(הּסּיּום e‰ÊÂה) נעילה ׁשּבתפּלת מה ּגם ¿∆ְְִִִִֶַַַַָ

ׁשהיא  הּכּפּורים, ּדיֹום ְְִִִֶַָוחֹותם)

ּבחינת  ּגילּוי הּוא ׁשאז החמיׁשית, ְְֲִִִִִֶַַַָָהּתפּלה

נהֹורין  ּכל אתּפריעּו ּדתמן לפרעה, ,42החמיׁשית ְְְְְְֲִִִִִַַַָָֹ

לּפֹוׁשעים  יד נֹותן אּתה אֹומרים עּתיק, ְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת

ׁשּמבאר  ּכפי ׁשבים, לקּבל ּפׁשּוטה ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹוימינ

ׁשּצֹור43ּבּמאמר  הּגׁשמית יד ּכמֹו ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא  ּדבר, ּכל ליּתן אֹו לקּבל אּלא אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּתׁשמיׁשּה

ׁשּנבראת  ּומה ,ּכ ּכל ארּוּכה ׁשּתהיה צרי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהיה

,צרי ׁשהּוא ּבעת לפֹוׁשטּה ּכדי זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָארּוּכה

וירצה  הּבֹור ּבתחּתית אדם יּפֹול אם ְְְְְִִִִֶַַָָּכמֹו

ּכאׁשר  רק אּלא יּׂשיגּנּו לא מּׁשם, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹלהגּביהֹו

ׁשּמּדת  למעלה, ועלּֿדרֿזה כּו'. ידֹו את ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיפׁשֹוט

חסד  ענין ׁשהּוא סתם, יד ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהחסד

ּפׁשּוטה, יד נקרא ּדעּתיק חסד אבל כּו', ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּמּוגּבל

(ּוכפי  ׁשבים לקּבל ּפׁשּוטה ימינ נאמר זה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָועל

ּבּמאמר  ימ 43ׁשּמבאר הּוא ׁשענין ּפׁשּוטה ינ ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

יד  הּגדֹולה, יד הּידֹות, ארּבע מּכל ְְְְִַַַַַָָָָָָלמעלה

הּנטּויה  ּוזרֹוע הרמה יד ׁשּמתּפּׁשטת 44החזקה, ,( ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּיֹוׁשב  את ּגם לקּבל ּכדי ּביֹותר למּטה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויֹורדת

ּבּׁשאֹול  ׁשּנטּבע מי ּגם ּדהינּו הּבֹור, ְְְְְְִִִֶַַַַַַּבתחּתית

כּו') ּבּקליּפֹות נׁשקע נפׁשֹו עצם ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַ(וכּנ"ל

חׁשּבֹון  ׁשם ׁשּביֹום 45ׁשאין מּפני הּוא זה וכל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינת  עּתיק, ּבחינת ּומתּגּלה נמׁש ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָהּכּפּורים

ׁשהם  ּד'לעּומתֿזה' הענינים על ּגם הּכּפרה נעׂשית ולכן מסּפר, אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלתבּונתֹו

ּכּנ"ל. מסּפר, ּבלי ְְְִִִִַַַָּבבחינת

ׁשלימּות Ê·e‰ו) מּצד היא ׁשהּׂשמחה הּסּוּכֹות, ּדחג הּׂשמחה ּגֹודל ּגם יּובן »∆ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יכֹולים  ׁשאינם הענינים ּגם מתּכּפרים ׁשאז הּכּפּורים, ּדיֹום ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכּפרה
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(42.44 שבהערה לקו"ת וראה א. רי, זח"א רסא.43)ראה ע' תרכ"ו ד.44)סה"מ ו, שה"ש לקו"ת קהלת 45)ראה ראה

יו"ד. ט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממספר  שלמעלה באלוקות בחינה של התגלות יש ÎLÓ˙הכיפורים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ÌÈÈÚ‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ‰¯tk‰ הבלתי העניינים ««»»¿«≈«∆»ƒ¿»ƒƒ¿«∆

tÒÓ¯רצויים  ÈÏa ˙ÈÁ·a Ì‰L עבירות של תוצאה כאמור, שהם, ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
הנפש. בעצם שפוגמות במיוחד חמורות

˙lÙ˙aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆ƒ¿ƒ«
) ‰ÏÈÚ שהיא(Ì˙BÁÂ Ìeiq‰ ¿ƒ»«ƒ¿»

‡È‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ∆ƒ
˙ÈLÈÓÁ‰ ‰lÙz‰,זה יום של «¿ƒ»«¬ƒƒ

שחרית, ערבית, תפילות לאחר הבאה

ומנחה  תפילת Ê‡Lמוסף בעת ∆»
החמישית  התפילה ‰e‡נעילה, ,

˙ÈLÈÓÁ‰ ˙ÈÁa ÈeÏÈbƒ¿ƒ««¬ƒƒ
,‰Ú¯ÙÏ הקדושה בצד שהיא כפי ¿«¿…

ÔÈ¯B‰ Ïk eÚÈ¯t˙‡ ÔÓ˙c42, ¿«»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
היא  האורות, כל (נתגלו) נפרעו ששם

,˜ÈzÚ ˙ÈÁa בחינת שהיא ¿ƒ««ƒ
הגבלה  מכל שלמעלה הכתר פנימיות

כמבואר  זו,ומספר, ובתפילה לעיל,

נעילה  ‡z‰תפילת ÌÈ¯ÓB‡ ,¿ƒ«»
EÈÓÈÂ ÌÈÚLBtÏ „È Ô˙B≈»«¿ƒƒƒ¿
ÈÙk ,ÌÈ·L Ïa˜Ï ‰ËeLt¿»¿«≈»ƒ¿ƒ

¯Ó‡na ¯‡·nL43 של הנזכר ∆¿…»««¬»
מהר"ש  È„הרבי BÓk e‰fL ,∆∆¿»

dLÈÓLz C¯BvL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆∆«¿ƒ»
כלל ‡Bבדרך Ïa˜Ï ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«≈

CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯·c Ïk ÔzÈÏƒ≈»»»¿…»»»ƒ
,Ck Ïk ‰ke¯‡ ‰È‰zL כפי ∆ƒ¿∆¬»»»

בפועל  pL·¯‡˙שנבראה ‰Óe ,«∆ƒ¿≈
זאת  כדי ‡¯ke‰בכל מההכרחי יותר ¬»

דברים  לתת או È„kלקבל ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈
dËLBÙÏ יותר למר גדול Úa˙חק ¿¿»¿≈

ÏBtÈ Ì‡ BÓk ,CÈ¯ˆ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒƒ
‰ˆ¯ÈÂ ¯Ba‰ ˙ÈzÁ˙a Ì„‡»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿∆

אחר  Ï‡אדם ,ÌMÓ B‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒƒ»…
¯L‡k ˜¯ ‡l‡ ep‚ÈOÈ«ƒ∆∆»««¬∆

B„È ˙‡ ËBLÙÈ ממה יותר למרחק ƒ¿∆»
דברים  לתת או לקבל כדי רק שנחוץ

,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'eÎ¿«∆∆∆¿«¿»
„ÒÁ‰ ˙cnL העליונה האלוקית ∆ƒ««∆∆

‡e‰L ,Ì˙Ò „È ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈»¿»∆
Ï·‡ ,'eÎ Ïa‚en‰ „ÒÁ ÔÈÚƒ¿«∆∆«¿»¬»

˜ÈzÚc „ÒÁ מהספירות שלמעלה ∆∆¿«ƒ

ומוגבל  מדוד שלהן והשפע ËeLt‰שהאור „È ‡¯˜ תוספת על להורות ƒ¿»«¿»
השפעה  ÌÈ·Lותגבורת Ïa˜Ï ‰ËeLt EÈÓÈ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¿«∆∆¡«¿ƒ¿¿»¿«≈»ƒ

¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe)43 מהר"ש הרבי של EÈÓÈהנזכר ÔÈÚL ¿ƒ∆¿…»««¬»∆ƒ¿«¿ƒ¿
˙B„i‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ËeLt לגבי בתורה שנזכרו ¿»¿«¿»ƒ»«¿««»

כביכול  הוא, ברוך הקדוש של ,ה"יד"
„È ,‰˜ÊÁ‰ „È ,‰ÏB„b‰ „È»«¿»»«¬»»«

‰ÈeËp‰ ÚB¯Êe ‰Ó¯‰44 ודווקא »»»¿««¿»
מהרגיל, יותר לאורך ה"פשוטה" היד

מדידה  מכל שלמעלה עניין היא

הוא  זו "יד" של ועניינה והגבלה),

˙ËMt˙nL למרחוק˙„¯BÈÂ ∆ƒ¿«∆∆¿∆∆
Ìb Ïa˜Ï È„k ¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈¿≈¿«≈«
,¯Ba‰ ˙ÈzÁ˙a ·LBi‰ ˙‡∆«≈¿«¿ƒ«
ÏB‡Ma ÚaËpL ÈÓ Ìb eÈ‰c¿«¿«ƒ∆ƒ¿««¿

ביותר והעמוק ÌbLהנחות Ï"pÎÂ)¿««∆«
˙BtÈÏwa Ú˜L BLÙ ÌˆÚ∆∆«¿ƒ¿««¿ƒ
ÔBaLÁ ÌL ÔÈ‡L ('eÎ45 ∆≈»∆¿

אותו  גם ולהעלות Ê‰ולהוציא ÏÎÂ .¿»∆
"יד" ופעולת שהתגלות לכך הטעם כל

הכיפורים  ביום דווקא היא ‰e‡זו
CLÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL ÈtÓƒ¿≈∆¿«ƒƒƒ¿»
˙ÈÁa ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿ƒ««ƒ¿ƒ«

,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ï שלמעלה ƒ¿»≈ƒ¿»
המוגבלים  האלוקיים מהאורות

‰tk¯‰ב"מספר" ˙ÈNÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬≈««»»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÏÚ Ìb««»ƒ¿»ƒƒ¿«∆
,¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

.Ï"pk««
Ï„Bb Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»«∆

,˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰ שהיא «ƒ¿»¿««
כמבואר  ומיוחדת, יתירה שמחה

המאמר, ‰È‡בתחילת ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ
ÌBÈc ‰¯tk‰ ˙eÓÈÏL „vÓƒ«¿≈««»»¿
Ìb ÌÈ¯tk˙Ó Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ
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ÔÈÚ‰Â עבֹודה יׁש ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְֲֲִֵֵַַָָָָ

עׂשירּיֹות  יחידֹות ּבבחינת ְְֲִִִִִִֶַׁשהיא

הּתֹורה, ענין ׁשהּוא לאלפים, ועד ְְֲִִֵֶַַַַָָּומאֹות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּתֹורה 35ּכמאמר קדמה ׁשנה אלּפים ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ),36לעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

והּנה  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין ׁשהּוא לרבבה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועד

והינּו37ּכתיב  האלקים, עׂשה זה לעּומת זה את ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבחירה, ענין להיֹות ׁשּיּוכל 38ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּגם  ולכן ּבחּיים, ּובחרּת וגֹו' לפני נתּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

ׁשהּוא  ּכפי החטא ענין יׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻּב'לעּמתֿזה'

ׁשּנעׂשה  ּכפי ויׁש ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

הּׂשכל, מּצד וגם הּמּדֹות, מּצד ּגם ּבזה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָמּוׁשקע

זה  אין אבל חסֿוׁשלֹום, הרצֹון מּצד ּגם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָואפילּו

לפעמים  א ּבזה. מּוׁשקע הּנפׁש ׁשעצם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן

להמׁשי נפׁשֹו ּבעצם ּגם ׁשּפֹוגם להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָיכֹול

עבירֹות  עלֿידי והינּו כּו', ּבּקליּפֹות ְְְְֲִֵֵַַַָאֹותּה

ׁשהם  ּביתּֿדין, ּומיתת ּבכרת ׁשהם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָהחמּורֹות

והּוא חׁשּבֹון, מּבחינת מסּפר למעלה ּבלי ענין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָ

עלֿידי  לתּקן איֿאפׁשר זה וענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּד'לעּומתֿזה'.

ּבבחינת  ׁשהיא הּׁשנה, ּדכל הּתׁשּובה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָעבֹודת

עדין. מסּפר ּבגדר ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָרבבה,

C‡,הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ענין יׁשנֹו זה על «ְְְְִִִֶֶַַַַָ

יֹום  ׁשל עיצּומֹו מּצד להּכּפרה ,39ועד ְְִִֶַַַַָָ

ּבזה, והענין האדם. ּבעבֹודת ּתלּויה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה

ידּוע  ּבחינת 40ּדהּנה מתעּלה הּכּפּורים ׁשּביֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

התּגּלּות  היא ׁשּבּה ּבינה, לבחינת ְְְִִִִִֶַַַַָָהּמלכּות

ׁשּבּמאציל,41עּתיק  (ּבינה ׁשּלתבּונתֹו וכיון , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
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א.35) מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש הסוכות 36)ראה דחג ב ' דיום לכם ולקחתם ד "ה

.(84 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת יד.37)פ"ד ז, יט.38)קהלת שם, טו. ל, תשובה 39)נצבים הל' רמב"ם ראה

ה"גֿד. ובכ"מ.40)פ"א ואילך. פט ע' אחרי אוה"ת פ"ה. יוהכ"פ שער פע"ח סע"ב.41)ראה יא, לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰Â,והגבלות מגדרים התעלות של המשמעות ¿»ƒ¿»«¬«»»»

היא  האדם, של הרוחנית ה' בעבודת וחשבון, ממספר LÈלמעלה ‰p‰c¿ƒ≈≈
‰„B·Úרוחנית„ÚÂ ,˙B‡Óe ˙Bi¯ÈNÚ ˙B„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ¬»∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¬ƒƒ≈¿«

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÙÏ‡Ï בה שיש באופן ונתלבשה שירדה «¬»ƒ∆ƒ¿««»
ומספרים  והגדרות »¬»¿Ó‡Ók¯הגבלות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯35‡‰L ÌÈtÏ «≈««¿«ƒ»»
ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„˜ היינו »¿»»»»

ביחס  התורה של והמעלה שקדימה

חכמינו  בדברי ביטוי לידי באה לעולם

שנה" "אלפיים מסויים, במספר ז"ל

¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓÎe)¿∆ƒ¿»≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL36 דיבורֿהמתחיל ∆ƒ¿≈∆

פרי  הראשון ביום ביום לכם "ולקחתם

דחג  ב' ביום שנאמר וכו'" הדר עץ

תשכ"ז  זו, שנה ÚÂ„הסוכות ,(¿«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,‰··¯Ïƒ¿»»∆ƒ¿«¬«

‰·eLz‰ של נעלית עבודה שהיא «¿»
שנחשבת  לאלוקות האדם התקרבות

.לרבבה 
·È˙k ‰p‰Â37˙ÓeÚÏ ‰Ê ˙‡ ¿ƒ≈¿ƒ∆∆¿«

‰Ê הרע לעומת לעומת הטוב והרע ∆
eÈ‰Âהטוב  ,ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ»»»¡…ƒ¿«¿

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«
‰¯ÈÁa‰ בין לבחור יוכל והאדם «¿ƒ»

חופשית  בבחירה לרע BÓkטוב ,¿
·e˙kL38EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

'B‚Â הטוב היפך ואת הטוב את ¿
Ìb ÔÎÏÂ ,ÌÈiÁa z¯Á·e»«¿»««ƒ¿»≈«

'‰ÊŒ˙nÚÏ'a הטוב שלעומת ברע ƒ¿À«∆
לו ‰ËÁ‡ומתנגד ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««≈¿

לעומת  שונות, ובדרגות אופנים בכמה

הטוב  בצד ה' שבעבודת לכך ובמקביל

שונות, ודרגות אופנים כמה יש והרצוי

חטא  LÁÓa·‰ישנו ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¬»»
LÈÂ ,‰NÚÓe ¯eaÈc חטא ƒ«¬∆¿≈

פנימיים  יותר כוחות באמצעות שנעשה

והם האדם בנפש ÈÙk¿ƒועמוקים
‰Êa Ú˜LeÓ ‰NÚpL רק לא ∆«¬»¿»»∆

בזה שקוע אלא ומעשה דיבור מחשבה, של החיצוניים vÓ„בלבושים Ìb«ƒ«
,ÏÎO‰ „vÓ Ì‚Â ,˙Bcn‰פנימיים יותר כוחות Ìbשהם eÏÈÙ‡Â «ƒ¿«ƒ««≈∆«¬ƒ«

ÌBÏLÂŒÒÁ ÔBˆ¯‰ „vÓ יותר עוד  ונעלה כללי כוח הוא הרצון שכוח ƒ«»»«¿»

והמידות  השכל ‡·Ïמכוחות ‰LÙpעדיין , ÌˆÚL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ¬»≈∆¿∆∆∆∆«∆∆
‰Êa Ú˜LeÓ הנפש עצם לא אך בעבירות שקועים הנפש כוחות רק כי ¿»»∆

בעבירות ש  נפגמה ולא מזה למעלה BÈ‰Ï˙נשארה ÏBÎÈ ÌÈÓÚÙÏ C‡ .«ƒ¿»ƒ»ƒ¿
כך כדי עד ירוד רוחני CÈLÓ‰Ïמצב BLÙ ÌˆÚa Ìb Ì‚BtL∆≈«¿∆∆«¿¿«¿ƒ

,'eÎ ˙BtÈÏwa d˙B‡ את לגרור »«¿ƒ
בכוחות  שקועה להיות הנפש עצם

הם  כי 'קליפות' (הנקראים הטומאה

שהקליפה  כשם הקדושה, על מכסים

הפרי) על È„ÈŒÏÚמכסה eÈ‰Â¿«¿«¿≈
˙¯Îa Ì‰L ˙B¯eÓÁ‰ ˙B¯È·Ú¬≈«¬∆≈¿»≈

,ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓe לעיל כמובא ƒ«≈ƒ
וניתוק  לפירוד גורמות אלו שעבירות

כיון  מאלוקות, הנשמה ≈∆Ì‰Lשל
במיוחד  חמורות «¿»¿ÏÚÓÏ‰עבירות

ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÔBaLÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆¿¿ƒ¿«
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ¯tÒÓ ÈÏa¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
הטוב, בצד מספר' 'בלי לענין המקביל

החיובית. ה' Ê‰בעבודת ÔÈÚÂ פגם ¿ƒ¿»∆
מאלקות  לניתוק שגורם הנפש בעצם

È„ÈŒÏÚ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»¿«≈«¿≈
,‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿»«»»

,‰··¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰L מספר ∆ƒƒ¿ƒ«¿»»
נעלית, עבודה שהיא כיון וחשוב, גדול

ÔÈ„Úמאחר ¯tÒÓ ¯„‚a e‰fL∆∆¿∆∆ƒ¿»¬«ƒ
מוגדרת  בעבודה מדובר סוף וסוף

ומוגבלת.

‰Ê ÏÚ C‡ מצב מתוך הנפש לתיקון ««∆
לאלוקות  והתקרבותה כך כל חמור

‰eLz·‰מחדש  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿»
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc עבודה שהיא ¿«ƒƒ

של  התשובה מעניין יותר הרבה נעלית

על  מאהבה תשובה (כמעלת השנה כל

לעיל) כמבואר מיראה, »¿ÚÂ„תשובה
ÏL BÓeˆÈÚ „vÓ ‰¯tk‰Ï¿««»»ƒ«ƒ∆

ÌBÈ39˙„B·Úa ‰ÈeÏz dÈ‡L ,∆≈»¿»«¬«
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

Úe„È40 וחסידות ÌBÈaLבקבלה »«∆¿
˙ÈÁa ‰lÚ˙Ó ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«»¿ƒ«

daL ,‰Èa ˙ÈÁ·Ï ˙eÎÏn‰ הבינה ‰˙elb˙בספירת ‡È‰ ««¿ƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿«
˜ÈzÚ41˙lL ÔÂÈÎÂ ,B˙e· הוא התבונה (שעניין הוא ברוך הקדוש של «ƒ¿≈»∆ƒ¿»

,¯tÒÓ ÔÈ‡ (˜ÈzÚ ˙ÈÁa ,ÏÈˆ‡naL ‰Èa שביום ונמצא ƒ»∆««¬ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ¿»
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יג f"kyz'd ,zekeq crend leg zay

הּכּפרה  נמׁשכת אזי מסּפר, אין עּתיק) ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת

ׁשהם  ּד'לעּומתֿזה' הענינים את ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלתּקן

מסּפר. ּבלי ְְְִִִִַָּבבחינת

(הּסּיּום e‰ÊÂה) נעילה ׁשּבתפּלת מה ּגם ¿∆ְְִִִִֶַַַַָ

ׁשהיא  הּכּפּורים, ּדיֹום ְְִִִֶַָוחֹותם)

ּבחינת  ּגילּוי הּוא ׁשאז החמיׁשית, ְְֲִִִִִֶַַַָָהּתפּלה

נהֹורין  ּכל אתּפריעּו ּדתמן לפרעה, ,42החמיׁשית ְְְְְְֲִִִִִַַַָָֹ

לּפֹוׁשעים  יד נֹותן אּתה אֹומרים עּתיק, ְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת

ׁשּמבאר  ּכפי ׁשבים, לקּבל ּפׁשּוטה ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹוימינ

ׁשּצֹור43ּבּמאמר  הּגׁשמית יד ּכמֹו ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא  ּדבר, ּכל ליּתן אֹו לקּבל אּלא אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּתׁשמיׁשּה

ׁשּנבראת  ּומה ,ּכ ּכל ארּוּכה ׁשּתהיה צרי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהיה

,צרי ׁשהּוא ּבעת לפֹוׁשטּה ּכדי זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָארּוּכה

וירצה  הּבֹור ּבתחּתית אדם יּפֹול אם ְְְְְִִִִֶַַָָּכמֹו

ּכאׁשר  רק אּלא יּׂשיגּנּו לא מּׁשם, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹלהגּביהֹו

ׁשּמּדת  למעלה, ועלּֿדרֿזה כּו'. ידֹו את ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיפׁשֹוט

חסד  ענין ׁשהּוא סתם, יד ּבׁשם נקראת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהחסד

ּפׁשּוטה, יד נקרא ּדעּתיק חסד אבל כּו', ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּמּוגּבל

(ּוכפי  ׁשבים לקּבל ּפׁשּוטה ימינ נאמר זה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָועל

ּבּמאמר  ימ 43ׁשּמבאר הּוא ׁשענין ּפׁשּוטה ינ ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

יד  הּגדֹולה, יד הּידֹות, ארּבע מּכל ְְְְִַַַַַָָָָָָלמעלה

הּנטּויה  ּוזרֹוע הרמה יד ׁשּמתּפּׁשטת 44החזקה, ,( ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּיֹוׁשב  את ּגם לקּבל ּכדי ּביֹותר למּטה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויֹורדת

ּבּׁשאֹול  ׁשּנטּבע מי ּגם ּדהינּו הּבֹור, ְְְְְְִִִֶַַַַַַּבתחּתית

כּו') ּבּקליּפֹות נׁשקע נפׁשֹו עצם ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַ(וכּנ"ל

חׁשּבֹון  ׁשם ׁשּביֹום 45ׁשאין מּפני הּוא זה וכל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינת  עּתיק, ּבחינת ּומתּגּלה נמׁש ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָהּכּפּורים

ׁשהם  ּד'לעּומתֿזה' הענינים על ּגם הּכּפרה נעׂשית ולכן מסּפר, אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלתבּונתֹו

ּכּנ"ל. מסּפר, ּבלי ְְְִִִִַַַָּבבחינת

ׁשלימּות Ê·e‰ו) מּצד היא ׁשהּׂשמחה הּסּוּכֹות, ּדחג הּׂשמחה ּגֹודל ּגם יּובן »∆ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יכֹולים  ׁשאינם הענינים ּגם מתּכּפרים ׁשאז הּכּפּורים, ּדיֹום ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכּפרה
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(42.44 שבהערה לקו"ת וראה א. רי, זח"א רסא.43)ראה ע' תרכ"ו ד.44)סה"מ ו, שה"ש לקו"ת קהלת 45)ראה ראה

יו"ד. ט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממספר  שלמעלה באלוקות בחינה של התגלות יש ÎLÓ˙הכיפורים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ÌÈÈÚ‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ‰¯tk‰ הבלתי העניינים ««»»¿«≈«∆»ƒ¿»ƒƒ¿«∆

tÒÓ¯רצויים  ÈÏa ˙ÈÁ·a Ì‰L עבירות של תוצאה כאמור, שהם, ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
הנפש. בעצם שפוגמות במיוחד חמורות

˙lÙ˙aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆ƒ¿ƒ«
) ‰ÏÈÚ שהיא(Ì˙BÁÂ Ìeiq‰ ¿ƒ»«ƒ¿»

‡È‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ∆ƒ
˙ÈLÈÓÁ‰ ‰lÙz‰,זה יום של «¿ƒ»«¬ƒƒ

שחרית, ערבית, תפילות לאחר הבאה

ומנחה  תפילת Ê‡Lמוסף בעת ∆»
החמישית  התפילה ‰e‡נעילה, ,

˙ÈLÈÓÁ‰ ˙ÈÁa ÈeÏÈbƒ¿ƒ««¬ƒƒ
,‰Ú¯ÙÏ הקדושה בצד שהיא כפי ¿«¿…

ÔÈ¯B‰ Ïk eÚÈ¯t˙‡ ÔÓ˙c42, ¿«»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
היא  האורות, כל (נתגלו) נפרעו ששם

,˜ÈzÚ ˙ÈÁa בחינת שהיא ¿ƒ««ƒ
הגבלה  מכל שלמעלה הכתר פנימיות

כמבואר  זו,ומספר, ובתפילה לעיל,

נעילה  ‡z‰תפילת ÌÈ¯ÓB‡ ,¿ƒ«»
EÈÓÈÂ ÌÈÚLBtÏ „È Ô˙B≈»«¿ƒƒƒ¿
ÈÙk ,ÌÈ·L Ïa˜Ï ‰ËeLt¿»¿«≈»ƒ¿ƒ

¯Ó‡na ¯‡·nL43 של הנזכר ∆¿…»««¬»
מהר"ש  È„הרבי BÓk e‰fL ,∆∆¿»

dLÈÓLz C¯BvL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆∆«¿ƒ»
כלל ‡Bבדרך Ïa˜Ï ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«≈

CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯·c Ïk ÔzÈÏƒ≈»»»¿…»»»ƒ
,Ck Ïk ‰ke¯‡ ‰È‰zL כפי ∆ƒ¿∆¬»»»

בפועל  pL·¯‡˙שנבראה ‰Óe ,«∆ƒ¿≈
זאת  כדי ‡¯ke‰בכל מההכרחי יותר ¬»

דברים  לתת או È„kלקבל ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈
dËLBÙÏ יותר למר גדול Úa˙חק ¿¿»¿≈

ÏBtÈ Ì‡ BÓk ,CÈ¯ˆ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒƒ
‰ˆ¯ÈÂ ¯Ba‰ ˙ÈzÁ˙a Ì„‡»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿∆

אחר  Ï‡אדם ,ÌMÓ B‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒƒ»…
¯L‡k ˜¯ ‡l‡ ep‚ÈOÈ«ƒ∆∆»««¬∆

B„È ˙‡ ËBLÙÈ ממה יותר למרחק ƒ¿∆»
דברים  לתת או לקבל כדי רק שנחוץ

,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'eÎ¿«∆∆∆¿«¿»
„ÒÁ‰ ˙cnL העליונה האלוקית ∆ƒ««∆∆

‡e‰L ,Ì˙Ò „È ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈»¿»∆
Ï·‡ ,'eÎ Ïa‚en‰ „ÒÁ ÔÈÚƒ¿«∆∆«¿»¬»

˜ÈzÚc „ÒÁ מהספירות שלמעלה ∆∆¿«ƒ

ומוגבל  מדוד שלהן והשפע ËeLt‰שהאור „È ‡¯˜ תוספת על להורות ƒ¿»«¿»
השפעה  ÌÈ·Lותגבורת Ïa˜Ï ‰ËeLt EÈÓÈ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¿«∆∆¡«¿ƒ¿¿»¿«≈»ƒ

¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe)43 מהר"ש הרבי של EÈÓÈהנזכר ÔÈÚL ¿ƒ∆¿…»««¬»∆ƒ¿«¿ƒ¿
˙B„i‰ Úa¯‡ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ËeLt לגבי בתורה שנזכרו ¿»¿«¿»ƒ»«¿««»

כביכול  הוא, ברוך הקדוש של ,ה"יד"
„È ,‰˜ÊÁ‰ „È ,‰ÏB„b‰ „È»«¿»»«¬»»«

‰ÈeËp‰ ÚB¯Êe ‰Ó¯‰44 ודווקא »»»¿««¿»
מהרגיל, יותר לאורך ה"פשוטה" היד

מדידה  מכל שלמעלה עניין היא

הוא  זו "יד" של ועניינה והגבלה),

˙ËMt˙nL למרחוק˙„¯BÈÂ ∆ƒ¿«∆∆¿∆∆
Ìb Ïa˜Ï È„k ¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈¿≈¿«≈«
,¯Ba‰ ˙ÈzÁ˙a ·LBi‰ ˙‡∆«≈¿«¿ƒ«
ÏB‡Ma ÚaËpL ÈÓ Ìb eÈ‰c¿«¿«ƒ∆ƒ¿««¿

ביותר והעמוק ÌbLהנחות Ï"pÎÂ)¿««∆«
˙BtÈÏwa Ú˜L BLÙ ÌˆÚ∆∆«¿ƒ¿««¿ƒ
ÔBaLÁ ÌL ÔÈ‡L ('eÎ45 ∆≈»∆¿

אותו  גם ולהעלות Ê‰ולהוציא ÏÎÂ .¿»∆
"יד" ופעולת שהתגלות לכך הטעם כל

הכיפורים  ביום דווקא היא ‰e‡זו
CLÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL ÈtÓƒ¿≈∆¿«ƒƒƒ¿»
˙ÈÁa ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿ƒ««ƒ¿ƒ«

,¯tÒÓ ÔÈ‡ B˙e·˙Ï שלמעלה ƒ¿»≈ƒ¿»
המוגבלים  האלוקיים מהאורות

‰tk¯‰ב"מספר" ˙ÈNÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬≈««»»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÏÚ Ìb««»ƒ¿»ƒƒ¿«∆
,¯tÒÓ ÈÏa ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

.Ï"pk««
Ï„Bb Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»«∆

,˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰ שהיא «ƒ¿»¿««
כמבואר  ומיוחדת, יתירה שמחה

המאמר, ‰È‡בתחילת ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ
ÌBÈc ‰¯tk‰ ˙eÓÈÏL „vÓƒ«¿≈««»»¿
Ìb ÌÈ¯tk˙Ó Ê‡L ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ
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ÔÈÚ‰Â עבֹודה יׁש ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְֲֲִֵֵַַָָָָ

עׂשירּיֹות  יחידֹות ּבבחינת ְְֲִִִִִִֶַׁשהיא

הּתֹורה, ענין ׁשהּוא לאלפים, ועד ְְֲִִֵֶַַַַָָּומאֹות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּתֹורה 35ּכמאמר קדמה ׁשנה אלּפים ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ),36לעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

והּנה  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין ׁשהּוא לרבבה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועד

והינּו37ּכתיב  האלקים, עׂשה זה לעּומת זה את ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבחירה, ענין להיֹות ׁשּיּוכל 38ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּגם  ולכן ּבחּיים, ּובחרּת וגֹו' לפני נתּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

ׁשהּוא  ּכפי החטא ענין יׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֻּב'לעּמתֿזה'

ׁשּנעׂשה  ּכפי ויׁש ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

הּׂשכל, מּצד וגם הּמּדֹות, מּצד ּגם ּבזה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָמּוׁשקע

זה  אין אבל חסֿוׁשלֹום, הרצֹון מּצד ּגם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָואפילּו

לפעמים  א ּבזה. מּוׁשקע הּנפׁש ׁשעצם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן

להמׁשי נפׁשֹו ּבעצם ּגם ׁשּפֹוגם להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָיכֹול

עבירֹות  עלֿידי והינּו כּו', ּבּקליּפֹות ְְְְֲִֵֵַַַָאֹותּה

ׁשהם  ּביתּֿדין, ּומיתת ּבכרת ׁשהם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָהחמּורֹות

והּוא חׁשּבֹון, מּבחינת מסּפר למעלה ּבלי ענין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָ

עלֿידי  לתּקן איֿאפׁשר זה וענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּד'לעּומתֿזה'.

ּבבחינת  ׁשהיא הּׁשנה, ּדכל הּתׁשּובה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָעבֹודת

עדין. מסּפר ּבגדר ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָרבבה,

C‡,הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ענין יׁשנֹו זה על «ְְְְִִִֶֶַַַַָ

יֹום  ׁשל עיצּומֹו מּצד להּכּפרה ,39ועד ְְִִֶַַַַָָ

ּבזה, והענין האדם. ּבעבֹודת ּתלּויה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה

ידּוע  ּבחינת 40ּדהּנה מתעּלה הּכּפּורים ׁשּביֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

התּגּלּות  היא ׁשּבּה ּבינה, לבחינת ְְְִִִִִֶַַַַָָהּמלכּות

ׁשּבּמאציל,41עּתיק  (ּבינה ׁשּלתבּונתֹו וכיון , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
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א.35) מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש הסוכות 36)ראה דחג ב ' דיום לכם ולקחתם ד "ה

.(84 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת יד.37)פ"ד ז, יט.38)קהלת שם, טו. ל, תשובה 39)נצבים הל' רמב"ם ראה

ה"גֿד. ובכ"מ.40)פ"א ואילך. פט ע' אחרי אוה"ת פ"ה. יוהכ"פ שער פע"ח סע"ב.41)ראה יא, לך תו"א ב. קעח, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰Â,והגבלות מגדרים התעלות של המשמעות ¿»ƒ¿»«¬«»»»

היא  האדם, של הרוחנית ה' בעבודת וחשבון, ממספר LÈלמעלה ‰p‰c¿ƒ≈≈
‰„B·Úרוחנית„ÚÂ ,˙B‡Óe ˙Bi¯ÈNÚ ˙B„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ¬»∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¬ƒƒ≈¿«

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÙÏ‡Ï בה שיש באופן ונתלבשה שירדה «¬»ƒ∆ƒ¿««»
ומספרים  והגדרות »¬»¿Ó‡Ók¯הגבלות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯35‡‰L ÌÈtÏ «≈««¿«ƒ»»
ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„˜ היינו »¿»»»»

ביחס  התורה של והמעלה שקדימה

חכמינו  בדברי ביטוי לידי באה לעולם

שנה" "אלפיים מסויים, במספר ז"ל

¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓÎe)¿∆ƒ¿»≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL36 דיבורֿהמתחיל ∆ƒ¿≈∆

פרי  הראשון ביום ביום לכם "ולקחתם

דחג  ב' ביום שנאמר וכו'" הדר עץ

תשכ"ז  זו, שנה ÚÂ„הסוכות ,(¿«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,‰··¯Ïƒ¿»»∆ƒ¿«¬«

‰·eLz‰ של נעלית עבודה שהיא «¿»
שנחשבת  לאלוקות האדם התקרבות

.לרבבה 
·È˙k ‰p‰Â37˙ÓeÚÏ ‰Ê ˙‡ ¿ƒ≈¿ƒ∆∆¿«

‰Ê הרע לעומת לעומת הטוב והרע ∆
eÈ‰Âהטוב  ,ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ»»»¡…ƒ¿«¿

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«
‰¯ÈÁa‰ בין לבחור יוכל והאדם «¿ƒ»

חופשית  בבחירה לרע BÓkטוב ,¿
·e˙kL38EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

'B‚Â הטוב היפך ואת הטוב את ¿
Ìb ÔÎÏÂ ,ÌÈiÁa z¯Á·e»«¿»««ƒ¿»≈«

'‰ÊŒ˙nÚÏ'a הטוב שלעומת ברע ƒ¿À«∆
לו ‰ËÁ‡ומתנגד ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««≈¿

לעומת  שונות, ובדרגות אופנים בכמה

הטוב  בצד ה' שבעבודת לכך ובמקביל

שונות, ודרגות אופנים כמה יש והרצוי

חטא  LÁÓa·‰ישנו ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¬»»
LÈÂ ,‰NÚÓe ¯eaÈc חטא ƒ«¬∆¿≈

פנימיים  יותר כוחות באמצעות שנעשה

והם האדם בנפש ÈÙk¿ƒועמוקים
‰Êa Ú˜LeÓ ‰NÚpL רק לא ∆«¬»¿»»∆

בזה שקוע אלא ומעשה דיבור מחשבה, של החיצוניים vÓ„בלבושים Ìb«ƒ«
,ÏÎO‰ „vÓ Ì‚Â ,˙Bcn‰פנימיים יותר כוחות Ìbשהם eÏÈÙ‡Â «ƒ¿«ƒ««≈∆«¬ƒ«

ÌBÏLÂŒÒÁ ÔBˆ¯‰ „vÓ יותר עוד  ונעלה כללי כוח הוא הרצון שכוח ƒ«»»«¿»

והמידות  השכל ‡·Ïמכוחות ‰LÙpעדיין , ÌˆÚL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ¬»≈∆¿∆∆∆∆«∆∆
‰Êa Ú˜LeÓ הנפש עצם לא אך בעבירות שקועים הנפש כוחות רק כי ¿»»∆

בעבירות ש  נפגמה ולא מזה למעלה BÈ‰Ï˙נשארה ÏBÎÈ ÌÈÓÚÙÏ C‡ .«ƒ¿»ƒ»ƒ¿
כך כדי עד ירוד רוחני CÈLÓ‰Ïמצב BLÙ ÌˆÚa Ìb Ì‚BtL∆≈«¿∆∆«¿¿«¿ƒ

,'eÎ ˙BtÈÏwa d˙B‡ את לגרור »«¿ƒ
בכוחות  שקועה להיות הנפש עצם

הם  כי 'קליפות' (הנקראים הטומאה

שהקליפה  כשם הקדושה, על מכסים

הפרי) על È„ÈŒÏÚמכסה eÈ‰Â¿«¿«¿≈
˙¯Îa Ì‰L ˙B¯eÓÁ‰ ˙B¯È·Ú¬≈«¬∆≈¿»≈

,ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓe לעיל כמובא ƒ«≈ƒ
וניתוק  לפירוד גורמות אלו שעבירות

כיון  מאלוקות, הנשמה ≈∆Ì‰Lשל
במיוחד  חמורות «¿»¿ÏÚÓÏ‰עבירות

ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÔBaLÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆¿¿ƒ¿«
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ¯tÒÓ ÈÏa¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
הטוב, בצד מספר' 'בלי לענין המקביל

החיובית. ה' Ê‰בעבודת ÔÈÚÂ פגם ¿ƒ¿»∆
מאלקות  לניתוק שגורם הנפש בעצם

È„ÈŒÏÚ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»¿«≈«¿≈
,‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿»«»»

,‰··¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰L מספר ∆ƒƒ¿ƒ«¿»»
נעלית, עבודה שהיא כיון וחשוב, גדול

ÔÈ„Úמאחר ¯tÒÓ ¯„‚a e‰fL∆∆¿∆∆ƒ¿»¬«ƒ
מוגדרת  בעבודה מדובר סוף וסוף

ומוגבלת.

‰Ê ÏÚ C‡ מצב מתוך הנפש לתיקון ««∆
לאלוקות  והתקרבותה כך כל חמור

‰eLz·‰מחדש  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿»
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc עבודה שהיא ¿«ƒƒ

של  התשובה מעניין יותר הרבה נעלית

על  מאהבה תשובה (כמעלת השנה כל

לעיל) כמבואר מיראה, »¿ÚÂ„תשובה
ÏL BÓeˆÈÚ „vÓ ‰¯tk‰Ï¿««»»ƒ«ƒ∆

ÌBÈ39˙„B·Úa ‰ÈeÏz dÈ‡L ,∆≈»¿»«¬«
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

Úe„È40 וחסידות ÌBÈaLבקבלה »«∆¿
˙ÈÁa ‰lÚ˙Ó ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«»¿ƒ«

daL ,‰Èa ˙ÈÁ·Ï ˙eÎÏn‰ הבינה ‰˙elb˙בספירת ‡È‰ ««¿ƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿«
˜ÈzÚ41˙lL ÔÂÈÎÂ ,B˙e· הוא התבונה (שעניין הוא ברוך הקדוש של «ƒ¿≈»∆ƒ¿»

,¯tÒÓ ÔÈ‡ (˜ÈzÚ ˙ÈÁa ,ÏÈˆ‡naL ‰Èa שביום ונמצא ƒ»∆««¬ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ¿»
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אינֹו וכּלה ּדחתן הּקרּוב ׁשהרי הרחּוק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָקֹודם

הּקרּוב  אבל אחד. מּׁשרׁש ׁשּׁשניהם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

ׁשהם  הינּו הּקּב"ה, עם יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּדנׁשמֹות

ּדבר  ׁשהם ּבאֹופן יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָמּוׁשרׁשים

ּכתיב  ּדהּנה .יתּבר עצמּותֹו עם עם 49אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמלאכּתֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּמל

צּדיקים,50ז"ל  ׁשל ּבנׁשמֹותיהם נמל ּבמי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַ

אלּיהּו' דבי קדמּו51ּוב'ּתּנא ּדברים ׁשני איתא, ְְְְְֱִִִֵֵָָָָָָ

מהם  איזה יֹודע  ואיני ויׂשראל, ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלעֹולם,

את  צו ׁשּנאמר קדמּו, יׂשראל אני אֹומר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקדם,

ׁשּיׁשנּה והיינּו יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני

ׁשאליהם  יׂשראל ּבני ׁשל המציאּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתחילה

יׂשראל  ׁשּנׁשמֹות והיינּו הּתֹורה, צּוּויי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָנאמרּו

יֹותר  נעלה ּבאֹופן יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמּוׁשרׁשים

הּוא  ּבעצמּותֹו הּתֹורה יחּוד והרי הּתֹורה, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמאׁשר

נפלא  יחּוד ׁשהּוא והּמׂשּכיל הּׂשכל יחּוד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו

ּבּתניא  (ּכמבֹואר כּו' ּכמֹוהּו יחּוד ),52ׁשאין ְְִֵֶַַַָָָ

לה  ּבנֹוגע ּדנׁשמֹות ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּיחּוד ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

נעלה  ּבאֹופן ׁשהּוא יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל

עלֿידי  הּנה הּנ"ל, הּקרּוב ּתכלית ּולאחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַיֹותר.

ּבג' ׁשּנֹופל ּביֹותר, ּגדֹול רחּוק נעׂשה כּו' ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָהחטא

מן  הרחּוק ּתכלית ׁשּזהּו כּו', הּטמאֹות ְְְִִִִֵֶֶַַָקליּפֹות

הרחּוק  לאחרי ּכאׁשר ולכן הּקצה. אל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקצה

היא  הּׂשמחה אזי לזה, זה ּומתקרבים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָחֹוזרים

ּדחג  הּׂשמחה ענין ּכללּות וזהּו ּגדֹולה. ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָהכי

ּדיֹום  הּתׁשּובה ׁשלימּות לאחרי ׁשּבאה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָהּסּוּכֹות

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּבאֹופן ְְְֲִִִֶֶַַֻהּכּפּורים

ּגדֹול, הכי רחּוק היה ּכאׁשר ׁשּגם ּדהינּו ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ׁשהם  ׁשגגֹות, ׁשעלֿידי הרחּוק רק ְְִֵֵֶֶַַָָֹלא

ׁשּמּנֹוגּה הּבהמית נפׁש ּגם 53מהתּגּברּות אּלא , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
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d‚BpnL ˙ÈÓ‰a‰ LÙ53, מקליפת היא ישראל בני של הבהמית הנפש ∆∆««¬ƒ∆ƒ«
עבירה  עובר אדם שכאשר בחסידות ומבואר טובֿורע תערובת בה שיש נוגה
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ּכּנ"ל. הּׁשנה, ּדכל הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָלהתּכּפר

ּבזה  ּדחג 46והענין הּׂשמחה ּכללּות ּדהּנה, , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

הרחּוק, ׁשּלאחרי הּקרּוב מּצד היא ְֲִִִֵֵֶַַַַָהּסּוּכֹות

אזי  הרחּוק, לאחרי ּבא הּקרּוב ׁשּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכּידּוע

ּבׂשמחת  ּוכמֹו ּביֹותר. ּגדֹולה היא ְְְְְְִִִֵַַָָהּׂשמחה

ׁשּלאחרי  קרּוב ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַניּׂשּואין

הם  ׁשרׁשם מּצד והּכּלה החתן ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרחּוק,

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי אחד, 47מּׁשרׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

יֹוצאת  קֹול ּבת הּולד, יצירת קֹודם יֹום ְְִִֵֶַַַַָָָארּבעים

ׁשהם  לפי והינּו לפלֹוני, ּפלֹוני ּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַואֹומרת

מּזֹו, זה מתרחקים אחרּֿכ א אחד. ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּׁשרׁש

אחד  ּכל הֹוריו, אצל וגדל נֹולד מהם אחד ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

זה  ּומתקרבים חֹוזרים ּכאׁשר ולכן, כּו'. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבמקֹומֹו

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה אזי הּנּׂשּואין, ּבעת ְְְְֲִִִִֵַַַָָלזֹו

הּׂשמחה  לגֹודל ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּביֹותר.

ּדי  הּכּפרה מּצד הּסּוּכֹות, הּכּפּורים,ּדחג ֹום ְְִִִַַַַַַָָ

הּׂשמחה  אזי הרחּוק , ׁשּלאחרי קרּוב ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכיון

ניּׂשּואין. ּבׂשמחת ּכמֹו ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַָהיא

ּגדֹול  הּוא ׁשהרחּוק ּככל ּדהּנה מּזה, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָויתירה

ׁשּלאחרי  ּבּקרּוב הּׂשמחה יֹותר ּתגּדל ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,

הּנּׂשּואין  לפני וכּלה ּדחתן הרחּוק והרי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהרחּוק,

הם  ׁשּׁשניהם ּכיון ,ּכ ּכל ּגדֹול רחּוק ְִֵֵֵֵֶֶָָָָאינֹו

קדֹוׁשים  עם הרחּוק 48מּיׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

הּכּפּורים), ּדיֹום הּכּפרה (לפני החטא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּמּצד

הּוא  כּו', ּב'לעּומתֿזה' נמצא קדּוׁשה ְְְְִִֶֶַָָׁשּניצֹוץ

הּסּכֹות  ּדחג הּׂשמחה ולכן ,ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻרחּוק

ּכזה, ּגד ֹול רחּוק  ׁשּלאחרי  הּקרּוב מּצד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיא

וכּלה. חתן מּׂשמחת אפילּו יֹותר ּגדֹולה ְְְֲִִִִֵַַָָָָהיא

ׁשהיה  ּבקרּוב ּגם חילּוק ׁשּיׁש ּבזה, ענין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָועֹוד
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פצ"ז.46) תרל"ז וככה המשך ראה - לקמן א.47)בהבא ב, ברכו 48)סוטה קודם עמרם רב בסדר הובא - חז"ל לשון ע"פ

לשחרית.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"pk ,‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ¯tk˙‰Ï כל תשובה ולאחר ¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿»«»»««
נעלית. כך כל שמחה באה נעלית, כך

ביום  התשובה לעבודת הסוכות חג שמחת בין הקשר את ומבאר והולך

הכיפורים:

‰Êa ÔÈÚ‰Â46˙eÏÏk ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
‡È‰ ˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿««ƒ

·e¯w‰ „vÓ הוא ברוך הקדוש בין ƒ««≈
ישראל  ‰¯eÁ˜ובני È¯Á‡lL∆¿«¬≈»ƒ

לכן  קודם ביניהם Úe„iÎÂשהיה ,¿«»«
·e¯w‰ ¯L‡kL,אדם בני בין ∆«¬∆«≈

‡ÈÊלמשל, ,˜eÁ¯‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈»ƒ¬«
‰ÁÓO‰ הריחוק שלאחר בקירוב «ƒ¿»

,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ הרבה ƒ¿»¿≈
קדם  שלא קירוב מאשר יותר

ריחוק  ÁÓNa˙לו BÓÎe .¿¿ƒ¿«
ÔÈ‡eOÈ גדולה שמחה שהיא ƒƒ

כיוון ÏLבמיוחד, ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
‰p‰c ,˜eÁ¯‰ È¯Á‡lL ·e¯≈̃∆¿«¬≈»ƒ¿ƒ≈
ÌL¯L „vÓ ‰lk‰Â Ô˙Á‰∆»»¿««»ƒ«»¿»
שלהם  הנשמות של והמקור השורש

„Á‡ L¯MÓ Ì‰ משותףÈÙÎe , ≈ƒ…∆∆»¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L47 ∆»¿«≈«

˙¯ÈˆÈ Ì„B˜ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ∆¿ƒ«
˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ,„Ïe‰«»»«≈
,ÈBÏÙÏ ÈBÏt ˙a ˙¯ÓB‡Â¿∆∆«¿ƒƒ¿ƒ
וכלה  שחתן למעלה נקבע אז וכבר

העת בבוא לזו זה יינשאו ¿»¿eÈ‰Âאלה
C‡ .„Á‡ L¯MÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ…∆∆»«

ÌÈ˜Á¯˙Ó CkŒ¯Á‡ האיש ««»ƒ¿«¬ƒ
‡Á„והאשה  ÏkL ,BfÓ ‰Ê∆ƒ∆»∆»

¯B‰ Ïˆ‡ Ï„‚Â „ÏB Ì‰Ó,ÂÈ ≈∆«¿»«≈∆»
'eÎ BÓB˜Óa „Á‡ Ïk כך »∆»ƒ¿

מזו  זה רחוקים הם ÔÎÏÂ,שלמעשה .¿»≈
הרי  רחוקים היו שבו זמן שהיה בגלל

‰Ê ÌÈ·¯˜˙Óe ÌÈ¯ÊBÁ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿»¿ƒ∆
ÈÊ‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa BÊÏ¿¿≈«ƒƒ¬«
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»¿≈
לו  שקדם הקירוב ששמחת וכאמור

שלא  קירוב משמחת גדולה ריחוק,

ריחוק. לו קדם

,˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰ Ï„B‚Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe שהיא ƒ∆»«¿≈«¿∆«ƒ¿»¿««
במיוחד  גדולה e‰fLשמחה ÔÂÈkL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰¯tk‰ „vÓƒ«««»»¿«ƒƒ∆≈»∆∆

,˜eÁ¯‰ È¯Á‡lL ·e¯˜ בא הכיפורים  יום של הכפרה ענין כל שהרי ≈∆¿«¬≈»ƒ

החטאים  ידי על שנוצר הריחוק ‰ÁÓO‰בעקבות ÈÊ‡ כך אחר ‰È‡שבאה ¬««ƒ¿»ƒ
ÔÈ‡eOÈ ˙ÁÓNa BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏB„b גדולה שמחה היא שאף ¿»¿≈¿¿ƒ¿«ƒƒ
הריחוק  לאחר שבא קירוב שהיא העובדה fÓ‰,בעקבות ‰¯È˙ÈÂ כלומר,. ƒ≈»ƒ∆

הבא  הסוכות חג של השמחה נובעת שממנה הריחוק שלאחר הקירוב מעלת

יותר  הרבה גדולה הכיפורים, יום לאחר

הריחוק  שלאחר הקירוב משמחת

נישואין כיוון p‰c‰שבשמחת ¿ƒ≈
תוספת  גורם ריחוק לאחר שקירוב

כי  מובן eÁ¯‰L˜שמחה, ÏÎk¿»∆»ƒ
הקירוב  לפני ÏB„bבתחילה, ‡e‰»

Ck ,¯˙BÈ מכן BÈ˙¯לאחר Ïc‚z ≈»ƒ¿«≈
È¯Á‡lL ·e¯wa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«≈∆¿«¬≈

˜eÁ¯‰ תוספת גורם מועט ריחוק ואם »ƒ
הקירוב, שלאחר בשמחה מסוימת

גדולה  שמחה תוספת גורם גדול ,ריחוק
ÈÙÏ ‰lÎÂ Ô˙Ác ˜eÁ¯‰ È¯‰Â«¬≈»ƒ¿»»¿«»ƒ¿≈
Ïk ÏB„b ˜eÁ¯ BÈ‡ ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ≈ƒ»»
Ì‰ Ì‰ÈML ÔÂÈk ,Ck»≈»∆¿≈∆≈

ÌÈLB„˜ ÌÚ Ï‡¯NiÓ48, כך ƒƒ¿»≈«¿ƒ
כתוצאה  ביניהם ההבדלים שלמרות

שונות  במשפחות שגדלו מכך

ששניהם  העובדה שונים, ובמקומות

סוף  סוף קדוש, עם ישראל, לעם שייכים

כך  המשותף מן הרבה ביניהם יש

כך  כל גדול אינו »Œ‰Óשהריחוק
˜eÁ¯‰ ÔkŒÔÈ‡M האדם שבין ∆≈≈»ƒ

הוא  ברוך ‰ËÁ‡והקדוש „vnL∆ƒ««≈¿
ÌBÈc ‰¯tk‰ ÈÙÏ)ƒ¿≈««»»¿
‰Le„˜ ıBˆÈpL ,(ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿»

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a ‡ˆÓ היפך ƒ¿»¿¿«∆
¯eÁ˜הקדושה ‡e‰ ,'eÎƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡aL עצום ÔÎÏÂריחוק ∆¿≈¬¿»≈
‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿««À∆ƒ

·e¯w‰ „vÓ והקדוש ישראל בני בין ƒ««≈
והוא  הכיפורים ביום שנוצר הוא ברוך

ÏB„bקירוב  ˜eÁ¯ È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ»
,‰Êk זו שמחה ÏB„b‰הרי ‡È‰ »∆ƒ¿»

Ô˙Á ˙ÁÓOÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ≈¬ƒƒƒ¿«»»
‰lÎÂ לאחר בא הקירוב בה שגם ¿«»

קטן. יותר הרבה הריחוק אבל ריחוק,

˜eÏÈÁ LiL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ והקירוב הריחוק הקירוב, בעניין הבדל ¿ƒ¿»»∆∆≈ƒ
ובני  הקדושֿברוךֿהוא בין שהוא כפי הדבר ובין הנישואין לפני והאשה האיש בין

התשובה  ידי על È¯‰Lישראל ,˜eÁ¯‰ Ì„B˜ ‰È‰L ·e¯˜a Ìb«¿≈∆»»∆»ƒ∆¬≈
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טו f"kyz'd ,zekeq crend leg zay

אינֹו וכּלה ּדחתן הּקרּוב ׁשהרי הרחּוק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָקֹודם

הּקרּוב  אבל אחד. מּׁשרׁש ׁשּׁשניהם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

ׁשהם  הינּו הּקּב"ה, עם יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּדנׁשמֹות

ּדבר  ׁשהם ּבאֹופן יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָמּוׁשרׁשים

ּכתיב  ּדהּנה .יתּבר עצמּותֹו עם עם 49אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמלאכּתֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּמל

צּדיקים,50ז"ל  ׁשל ּבנׁשמֹותיהם נמל ּבמי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַ

אלּיהּו' דבי קדמּו51ּוב'ּתּנא ּדברים ׁשני איתא, ְְְְְֱִִִֵֵָָָָָָ

מהם  איזה יֹודע  ואיני ויׂשראל, ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלעֹולם,

את  צו ׁשּנאמר קדמּו, יׂשראל אני אֹומר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקדם,

ׁשּיׁשנּה והיינּו יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני

ׁשאליהם  יׂשראל ּבני ׁשל המציאּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתחילה

יׂשראל  ׁשּנׁשמֹות והיינּו הּתֹורה, צּוּויי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָנאמרּו

יֹותר  נעלה ּבאֹופן יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמּוׁשרׁשים

הּוא  ּבעצמּותֹו הּתֹורה יחּוד והרי הּתֹורה, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמאׁשר

נפלא  יחּוד ׁשהּוא והּמׂשּכיל הּׂשכל יחּוד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו

ּבּתניא  (ּכמבֹואר כּו' ּכמֹוהּו יחּוד ),52ׁשאין ְְִֵֶַַַָָָ

לה  ּבנֹוגע ּדנׁשמֹות ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּיחּוד ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

נעלה  ּבאֹופן ׁשהּוא יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל

עלֿידי  הּנה הּנ"ל, הּקרּוב ּתכלית ּולאחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַיֹותר.

ּבג' ׁשּנֹופל ּביֹותר, ּגדֹול רחּוק נעׂשה כּו' ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָהחטא

מן  הרחּוק ּתכלית ׁשּזהּו כּו', הּטמאֹות ְְְִִִִֵֶֶַַָקליּפֹות

הרחּוק  לאחרי ּכאׁשר ולכן הּקצה. אל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקצה

היא  הּׂשמחה אזי לזה, זה ּומתקרבים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָחֹוזרים

ּדחג  הּׂשמחה ענין ּכללּות וזהּו ּגדֹולה. ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָהכי

ּדיֹום  הּתׁשּובה ׁשלימּות לאחרי ׁשּבאה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָהּסּוּכֹות

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּבאֹופן ְְְֲִִִֶֶַַֻהּכּפּורים

ּגדֹול, הכי רחּוק היה ּכאׁשר ׁשּגם ּדהינּו ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ׁשהם  ׁשגגֹות, ׁשעלֿידי הרחּוק רק ְְִֵֵֶֶַַָָֹלא

ׁשּמּנֹוגּה הּבהמית נפׁש ּגם 53מהתּגּברּות אּלא , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
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כג.49) ד, הימיםֿא ג.50)דברי פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, וש"נ.51)ב"ר רה. ע' תרצ"ב סה"מ וראה פי"ד. - פ"ה.52)רבה

סוסכ"ח.53) אגה"ק תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡ L¯MÓ Ì‰ÈML ‡l‡ BÈ‡ ‰lÎÂ Ô˙Ác ·e¯w‰ שאכן כך «≈¿»»¿«»≈∆»∆¿≈∆ƒ…∆∆»

דברים  שני הם סוף סוף אבל ביניהם, קירוב שגורם משותף דבר ביניהם יש

מזה  זה ‰aw"‰,שונים ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLc ·e¯w‰ Ï·‡ הוא . ¬»«≈¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«»»
אלא  ונבדלים שונים דברים שני של קירוב Ì‰Lלא eÈ‰ ישראל נשמות «¿∆≈

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈
ÌÚ „Á‡ ¯·c Ì‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈»»∆»ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚ עד קירוב היינו «¿ƒ¿»≈
מוחלטת. ≈p‰c¿ƒ‰להתאחדות

·È˙k49BzÎ‡ÏÓa CÏn‰ ÌÚ ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«¿
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ÌL e·LÈ»¿»¿»¿«≈

Ï"Ê50 אותו לפרש שיש זה פסוק על «
כביכול, שסייעו, מי שהיו במשמעות

בריאת  במלאכת לקדושֿברוךֿהוא

CÏÓהעולם ÈÓa הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ¿«
העולם  ÏLבבריאת Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆

,ÌÈ˜Ècˆ שנשמות ללמוד יש ומכאן «ƒƒ
הם  צדיקים") של ("נשמותיהם ישראל

הוא, ברוך הקדוש עם ממש אחד דבר

לדבר  נוספת „·Èוראיה ‡pz'·e¿»»¿≈
'e‰iÏ‡51,‡˙È‡ מובא ÈLיש, ¡ƒ»ƒ»¿≈

,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÌÈ¯·c ומציאותם ¿»ƒ»¿»»
בריאת  לפני ברוחניות קיימת היתה

ÈÈ‡Âהעולם ,Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ
,Ì„˜ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ מבין ≈«≈∆≈∆»«

מי  וישראל, תורה עצמם, הללו השניים

למי  Ï‡¯NÈקדם È‡ ¯ÓB‡≈¬ƒƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,eÓ„˜ בתורה˙‡ Âˆ »¿∆∆¡««∆

Èa Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«≈∆¿≈
,Ï‡¯NÈ של שמציאותם מוכח ומזה ƒ¿»≈

התורה  למציאות קדמה ישראל בני

‰ÏÈÁz dLiL eÈÈ‰Â¿«¿∆∆¿»¿ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÏL ˙e‡ÈˆÓ‰«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

e¯Ó‡ Ì‰ÈÏ‡Lכך ˆÈÈeeאחר ∆¬≈∆∆∆¿ƒ≈
,‰¯Bz‰ בני שבו מצב היה אבל «»

היתה  שהתורה לפני קיימים היו ישראל

ללמוד eÈÈ‰Âקיימת  יש מכאן ¿«¿
ÌÈL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa בו ונמצאות ¿«¿ƒ¿»≈
כביכול, לקיומם, השורש והוא

¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈≈¬∆
‰¯Bz‰ בו eÁÈ„מושרשת È¯‰Â , «»«¬≈ƒ

של  ‰e‡ההתאחדות B˙eÓˆÚa ‰¯Bz‰ מאד נעלה eÁÈ„יחוד BÓk «»¿«¿¿ƒ
ÏÎO‰ השכלי הרעיון ÏÈkNn‰Âהרעיון את  ומבין הלומד e‰L‡האדם «≈∆¿««¿ƒ∆

‡Èza ¯‡B·Ók) 'eÎ e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈ52 לגבי ƒƒ¿»∆≈ƒ»«¿»««¿»
עם  ומתאחד מתחבר הלומד האדם שבאמצעותו התורה לימוד מעלת גודל

נפלא) ביחוד הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂחכמתו ,¿««««»
È ˙BÓLc „eÁi‰Ï Ú‚Ba ‰nÎÂC¯a˙È B˙eÓˆÚa Ï‡¯N ¿«»¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰L שהוא ∆¿∆«¬∆≈
ומכל  מאד. ומופלא נעלה יחוד בוודאי

 ֿ הקדוש בין הקירוב כמה עד מובן זה

קירוב  הוא ישראל ונשמות ברוךֿהוא

ממש. לאחדות עד ועצום, גדול

,Ï"p‰ ·e¯w‰ ˙ÈÏÎz È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿ƒ«≈««
‰NÚ 'eÎ ‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«≈¿«¬∆
ÏÙBpL ,¯˙BÈa ÏB„b ˜eÁƒ̄»¿≈∆≈

‰B‡Óh˙האדם  ˙BtÈÏ˜ '‚a¿¿ƒ«¿≈
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ,'eÎƒ«»∆∆«»∆
בחסידות  ומובא הסוד בתורת כמבואר

יש  שונות, דרגות יש עצמן שבקליפות

בה  שמעורב אור) (מלשון נוגה קליפת

טמאות  קליפות שלוש ויש ורע, טוב

כלל טוב בהם שאין ∆∆e‰fLלגמרי
˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎz שהמעבר כך «¿ƒ»ƒ

קיצוני, מאד הוא הריחוק אל מהקירוב

הריחוק  לתכלית הקירוב .מתכלית
ÔÎÏÂ גדול שהריחוק בגלל דווקא ¿»≈

הרי כך, כל È¯Á‡Ïוקיצוני ¯L‡k«¬∆¿«¬≈
‰Ê ÌÈ·¯˜˙Óe ÌÈ¯ÊBÁ ˜eÁ¯‰»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆

‰ÁÓO‰ ÈÊ‡ ,‰ÊÏ שנוצרת »∆¬««ƒ¿»
הקירוב  ‰ÈÎהשמחה ‰È‡בעקבות ƒ¬ƒ

.‰ÏB„b¿»
ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ הכללי התוכן ¿∆¿»ƒ¿«

‰Bkeq˙של  ‚Ác ‰ÁÓO‰ על «ƒ¿»¿««
 ֿ הקדוש עם ישראל בני של ההתקרבות

È¯Á‡Ïברוךֿהוא ‰‡aL∆»»¿«¬≈
ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙eÓÈÏL¿≈«¿»¿

ÌÈ¯etk‰ בדרגה תשובה שהיא «ƒƒ
ביותר BB„fL˙נעלית ÔÙB‡a¿∆∆¿

,(Ï"pk) ˙BiÎÊk BÏ eNÚ שהיא «¬ƒ¿À««
מאהבה ÌbLתשובה eÈ‰c¿«¿∆«

ÏB„b ÈÎ‰ ˜eÁ¯ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬ƒ»
לאדם  הקדושֿברוךֿהוא ¯˜בין ‡Ï ,…«

,˙B‚‚L È„ÈŒÏÚL ˜eÁ¯‰»ƒ∆«¿≈¿»
בשוגג  e¯ab˙‰Ó˙עבירות Ì‰L∆≈≈ƒ¿«¿

d‚BpnL ˙ÈÓ‰a‰ LÙ53, מקליפת היא ישראל בני של הבהמית הנפש ∆∆««¬ƒ∆ƒ«
עבירה  עובר אדם שכאשר בחסידות ומבואר טובֿורע תערובת בה שיש נוגה
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ּכּנ"ל. הּׁשנה, ּדכל הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָלהתּכּפר

ּבזה  ּדחג 46והענין הּׂשמחה ּכללּות ּדהּנה, , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

הרחּוק, ׁשּלאחרי הּקרּוב מּצד היא ְֲִִִֵֵֶַַַַָהּסּוּכֹות

אזי  הרחּוק, לאחרי ּבא הּקרּוב ׁשּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכּידּוע

ּבׂשמחת  ּוכמֹו ּביֹותר. ּגדֹולה היא ְְְְְְִִִֵַַָָהּׂשמחה

ׁשּלאחרי  קרּוב ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַניּׂשּואין

הם  ׁשרׁשם מּצד והּכּלה החתן ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרחּוק,

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי אחד, 47מּׁשרׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

יֹוצאת  קֹול ּבת הּולד, יצירת קֹודם יֹום ְְִִֵֶַַַַָָָארּבעים

ׁשהם  לפי והינּו לפלֹוני, ּפלֹוני ּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַואֹומרת

מּזֹו, זה מתרחקים אחרּֿכ א אחד. ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּׁשרׁש

אחד  ּכל הֹוריו, אצל וגדל נֹולד מהם אחד ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

זה  ּומתקרבים חֹוזרים ּכאׁשר ולכן, כּו'. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבמקֹומֹו

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה אזי הּנּׂשּואין, ּבעת ְְְְֲִִִִֵַַַָָלזֹו

הּׂשמחה  לגֹודל ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּביֹותר.

ּדי  הּכּפרה מּצד הּסּוּכֹות, הּכּפּורים,ּדחג ֹום ְְִִִַַַַַַָָ

הּׂשמחה  אזי הרחּוק , ׁשּלאחרי קרּוב ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכיון

ניּׂשּואין. ּבׂשמחת ּכמֹו ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַָהיא

ּגדֹול  הּוא ׁשהרחּוק ּככל ּדהּנה מּזה, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָויתירה

ׁשּלאחרי  ּבּקרּוב הּׂשמחה יֹותר ּתגּדל ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹותר,

הּנּׂשּואין  לפני וכּלה ּדחתן הרחּוק והרי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהרחּוק,

הם  ׁשּׁשניהם ּכיון ,ּכ ּכל ּגדֹול רחּוק ְִֵֵֵֵֶֶָָָָאינֹו

קדֹוׁשים  עם הרחּוק 48מּיׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

הּכּפּורים), ּדיֹום הּכּפרה (לפני החטא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּמּצד

הּוא  כּו', ּב'לעּומתֿזה' נמצא קדּוׁשה ְְְְִִֶֶַָָׁשּניצֹוץ

הּסּכֹות  ּדחג הּׂשמחה ולכן ,ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻרחּוק

ּכזה, ּגד ֹול רחּוק  ׁשּלאחרי  הּקרּוב מּצד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיא

וכּלה. חתן מּׂשמחת אפילּו יֹותר ּגדֹולה ְְְֲִִִִֵַַָָָָהיא

ׁשהיה  ּבקרּוב ּגם חילּוק ׁשּיׁש ּבזה, ענין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָועֹוד
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פצ"ז.46) תרל"ז וככה המשך ראה - לקמן א.47)בהבא ב, ברכו 48)סוטה קודם עמרם רב בסדר הובא - חז"ל לשון ע"פ

לשחרית.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"pk ,‰M‰ ÏÎc ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ¯tk˙‰Ï כל תשובה ולאחר ¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿»«»»««
נעלית. כך כל שמחה באה נעלית, כך

ביום  התשובה לעבודת הסוכות חג שמחת בין הקשר את ומבאר והולך

הכיפורים:

‰Êa ÔÈÚ‰Â46˙eÏÏk ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
‡È‰ ˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿««ƒ

·e¯w‰ „vÓ הוא ברוך הקדוש בין ƒ««≈
ישראל  ‰¯eÁ˜ובני È¯Á‡lL∆¿«¬≈»ƒ

לכן  קודם ביניהם Úe„iÎÂשהיה ,¿«»«
·e¯w‰ ¯L‡kL,אדם בני בין ∆«¬∆«≈

‡ÈÊלמשל, ,˜eÁ¯‰ È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈»ƒ¬«
‰ÁÓO‰ הריחוק שלאחר בקירוב «ƒ¿»

,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ הרבה ƒ¿»¿≈
קדם  שלא קירוב מאשר יותר

ריחוק  ÁÓNa˙לו BÓÎe .¿¿ƒ¿«
ÔÈ‡eOÈ גדולה שמחה שהיא ƒƒ

כיוון ÏLבמיוחד, ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
‰p‰c ,˜eÁ¯‰ È¯Á‡lL ·e¯≈̃∆¿«¬≈»ƒ¿ƒ≈
ÌL¯L „vÓ ‰lk‰Â Ô˙Á‰∆»»¿««»ƒ«»¿»
שלהם  הנשמות של והמקור השורש

„Á‡ L¯MÓ Ì‰ משותףÈÙÎe , ≈ƒ…∆∆»¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L47 ∆»¿«≈«

˙¯ÈˆÈ Ì„B˜ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ∆¿ƒ«
˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ,„Ïe‰«»»«≈
,ÈBÏÙÏ ÈBÏt ˙a ˙¯ÓB‡Â¿∆∆«¿ƒƒ¿ƒ
וכלה  שחתן למעלה נקבע אז וכבר

העת בבוא לזו זה יינשאו ¿»¿eÈ‰Âאלה
C‡ .„Á‡ L¯MÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ…∆∆»«

ÌÈ˜Á¯˙Ó CkŒ¯Á‡ האיש ««»ƒ¿«¬ƒ
‡Á„והאשה  ÏkL ,BfÓ ‰Ê∆ƒ∆»∆»

¯B‰ Ïˆ‡ Ï„‚Â „ÏB Ì‰Ó,ÂÈ ≈∆«¿»«≈∆»
'eÎ BÓB˜Óa „Á‡ Ïk כך »∆»ƒ¿

מזו  זה רחוקים הם ÔÎÏÂ,שלמעשה .¿»≈
הרי  רחוקים היו שבו זמן שהיה בגלל

‰Ê ÌÈ·¯˜˙Óe ÌÈ¯ÊBÁ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿»¿ƒ∆
ÈÊ‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa BÊÏ¿¿≈«ƒƒ¬«
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»¿≈
לו  שקדם הקירוב ששמחת וכאמור

שלא  קירוב משמחת גדולה ריחוק,

ריחוק. לו קדם

,˙Bkeq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰ Ï„B‚Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe שהיא ƒ∆»«¿≈«¿∆«ƒ¿»¿««
במיוחד  גדולה e‰fLשמחה ÔÂÈkL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰¯tk‰ „vÓƒ«««»»¿«ƒƒ∆≈»∆∆

,˜eÁ¯‰ È¯Á‡lL ·e¯˜ בא הכיפורים  יום של הכפרה ענין כל שהרי ≈∆¿«¬≈»ƒ

החטאים  ידי על שנוצר הריחוק ‰ÁÓO‰בעקבות ÈÊ‡ כך אחר ‰È‡שבאה ¬««ƒ¿»ƒ
ÔÈ‡eOÈ ˙ÁÓNa BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏB„b גדולה שמחה היא שאף ¿»¿≈¿¿ƒ¿«ƒƒ
הריחוק  לאחר שבא קירוב שהיא העובדה fÓ‰,בעקבות ‰¯È˙ÈÂ כלומר,. ƒ≈»ƒ∆

הבא  הסוכות חג של השמחה נובעת שממנה הריחוק שלאחר הקירוב מעלת

יותר  הרבה גדולה הכיפורים, יום לאחר

הריחוק  שלאחר הקירוב משמחת

נישואין כיוון p‰c‰שבשמחת ¿ƒ≈
תוספת  גורם ריחוק לאחר שקירוב

כי  מובן eÁ¯‰L˜שמחה, ÏÎk¿»∆»ƒ
הקירוב  לפני ÏB„bבתחילה, ‡e‰»

Ck ,¯˙BÈ מכן BÈ˙¯לאחר Ïc‚z ≈»ƒ¿«≈
È¯Á‡lL ·e¯wa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«≈∆¿«¬≈

˜eÁ¯‰ תוספת גורם מועט ריחוק ואם »ƒ
הקירוב, שלאחר בשמחה מסוימת

גדולה  שמחה תוספת גורם גדול ,ריחוק
ÈÙÏ ‰lÎÂ Ô˙Ác ˜eÁ¯‰ È¯‰Â«¬≈»ƒ¿»»¿«»ƒ¿≈
Ïk ÏB„b ˜eÁ¯ BÈ‡ ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ≈ƒ»»
Ì‰ Ì‰ÈML ÔÂÈk ,Ck»≈»∆¿≈∆≈

ÌÈLB„˜ ÌÚ Ï‡¯NiÓ48, כך ƒƒ¿»≈«¿ƒ
כתוצאה  ביניהם ההבדלים שלמרות

שונות  במשפחות שגדלו מכך

ששניהם  העובדה שונים, ובמקומות

סוף  סוף קדוש, עם ישראל, לעם שייכים

כך  המשותף מן הרבה ביניהם יש

כך  כל גדול אינו »Œ‰Óשהריחוק
˜eÁ¯‰ ÔkŒÔÈ‡M האדם שבין ∆≈≈»ƒ

הוא  ברוך ‰ËÁ‡והקדוש „vnL∆ƒ««≈¿
ÌBÈc ‰¯tk‰ ÈÙÏ)ƒ¿≈««»»¿
‰Le„˜ ıBˆÈpL ,(ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¿»

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a ‡ˆÓ היפך ƒ¿»¿¿«∆
¯eÁ˜הקדושה ‡e‰ ,'eÎƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡aL עצום ÔÎÏÂריחוק ∆¿≈¬¿»≈
‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿««À∆ƒ

·e¯w‰ „vÓ והקדוש ישראל בני בין ƒ««≈
והוא  הכיפורים ביום שנוצר הוא ברוך

ÏB„bקירוב  ˜eÁ¯ È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ»
,‰Êk זו שמחה ÏB„b‰הרי ‡È‰ »∆ƒ¿»

Ô˙Á ˙ÁÓOÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ≈¬ƒƒƒ¿«»»
‰lÎÂ לאחר בא הקירוב בה שגם ¿«»

קטן. יותר הרבה הריחוק אבל ריחוק,

˜eÏÈÁ LiL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ והקירוב הריחוק הקירוב, בעניין הבדל ¿ƒ¿»»∆∆≈ƒ
ובני  הקדושֿברוךֿהוא בין שהוא כפי הדבר ובין הנישואין לפני והאשה האיש בין

התשובה  ידי על È¯‰Lישראל ,˜eÁ¯‰ Ì„B˜ ‰È‰L ·e¯˜a Ìb«¿≈∆»»∆»ƒ∆¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



f"kyz'dטז ,zekeq crend leg zay

ּכזכּיֹות, לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות  ּבאֹופן הּכּפּורים ְְְְֲִִִֶֶַַֻּדיֹום

ועלֿידי  מּקיף. ּבבחינת הּסּוּכה ּבסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּמתּגּלה

זֹו ּפׁשיטּות נמׁשכת ּבכלים, הּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַׁשאיבת

על  הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ּפנימּיּות. ְְְִִִִִֶַַַַַַָּבבחינת

ׁשּמי  עד הּׁשֹואבה, ּבית ּדׂשמחת הּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּגֹודל

ׂשמחה  ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ראה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

 ֿ ועל ּבפנימּיּות. ההמׁשכה מּצד ׁשּזהּו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּימיו,

ּתֹורה  וׂשמחת עצרת ּדׁשמיני הּׂשמחה ּגֹודל ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדר

ׁשהרי  הּׁשֹואבה, ּבית מּׂשמחת ּגם למעלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהיא

ּכל  אֹותּה עֹוׂשין היּו לא הּׁשֹואבה ּבית ְִִֵֵַַָָָָֹׂשמחת

היּו מעׂשה ואנׁשי חסידים רק אּלא ׁשּירצה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמי

כּו' לראֹות 58מרּקדין רק ּבאים העם ּכל ּוׁשאר , ְְְְִִִַַָָָָָ

עצרת 59ולׁשמֹוע  ּדׁשמיני הּׂשמחה מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר  וטעם העם. ּכל אצל היא ּתֹורה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוׂשמחת

חג  עניני ּכל נמׁשכים עצרת ׁשּבׁשמיני לפי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא

ּבנֹוגע  מּובן ֿ זה ועלּֿדר ּבפנימּיּות. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּסּוּכֹות

ׁשאיבת  ׁשעלֿידי ּדכיון ּגּופא, הּסּוּכֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָלחג

הּׂשמחה  לכן ּבפנימּיּות, ההמׁשכה נעׂשית ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמים

יֹותר. ּגדֹולה ְִֵָהיא

¯ÈÚ‰Ïe ׁשמינ ענין ׁשּגם עם קׁשּור עצרת י ¿»ƒְְֲִִִִֶֶֶַַָ

מתחילים  עצרת ּבׁשמיני ׁשהרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַהּמים,

הּגׁשם  ּומֹוריד הרּוח מּׁשיב וכּידּוע 60לֹומר ,61 ְִִֶֶַַַַַַָָ

ּגׁשמים  ּגבּורֹות יֹורדים 60ּבענין ׁשהּגׁשמים  ׁשאף , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

התחּלקּות  ענין עלּֿדר ׁשּזהּו טיּפין, ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַטיּפין

הּנה  ג), סעיף (ּכּנ"ל הּגבּורֹות ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַׁשּבמלכּות

ׁשהּוא  וצמצּום ּגבּורה ּבחינת אינּה זֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָהתחּלקּות

מּצד  היא אּלא האֹור, והעּדר מיעּוט ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינת

ּבתגּבֹורת  ׁשּבאה הׁשּפעה ּדכל ּדוקא, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּתגּברת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומוגדרת  מוגבלת בצורה pnnL‰ונמשך "עתיק", ÎLÓ˙מבחינת ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆

,˙BiÎÊk BÏ eNÚ ˙BB„fL ÔÙB‡a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰¯tk‰««»»¿«ƒƒ¿∆∆¿«¬ƒ¿À
בגלוי הסוכות בחג באה "בכסה" הכיפורים ביום שבאה זו ∆»¿lb˙nL∆ƒ‰והמשכה

,ÌÈÏÎa ÌÈn‰ ˙·È‡L È„ÈŒÏÚÂ .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰keq‰ CÎÒaƒ¿««»ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿ƒ«««ƒ¿≈ƒ
האור  של והמשכה ירידה שמסמלת

לתוך  מ'מקיף' הגדרה כל מעל ה'פשוט'

פנימיים  eËÈLt˙'כלים' ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ
.˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a BÊƒ¿ƒ«¿ƒƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האמור הביאור לפי ¿«ƒ∆
את  מביאה המים שאיבת שדווקא

הכיפורים  יום של הנעלים העניינים

פנימית ולהמשכה גילוי «Ô·eÈלידי
ÌÚh‰הפנימיÏ„Bb ÏÚ ««««∆

˙Èa ˙ÁÓNc ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈
‰‡¯ ‡lL ÈnL „Ú ,‰·‡BM‰«≈»«∆ƒ∆…»»
‰‡¯ ‡Ï ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNƒ¿«≈«≈»…»»

,ÂÈÓiÓ ‰ÁÓN שנתבאר וכפי ƒ¿»ƒ»»
מיוחדת  הדגשה זו המאמר בתחילת

בחג  השמחה עניין על מיוחדת ותוספת

בכלל  vÓ„הסוכות e‰fL∆∆ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ יום עניני של ««¿»»

בחג  שמתגלים הכיפורים

הסוכה  בענייני הסוכות

מה'מקיף' שיבואו ב'מקיף'

C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓÈÙa היתרון ƒ¿ƒƒ¿«∆∆
לגבי  השואבה בית שמחת של המיוחד

הוא  הסוכות חג של הכללית השמחה

ובדוגמת  דרך ‰ÁÓO‰על Ï„Bb∆«ƒ¿»
‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLcƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»

‡È‰L שמחה של מיוחדת  בתוספת ∆ƒ
במיוחד  Ìbגדולה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«

È¯‰L ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOÓƒƒ¿«≈«≈»∆¬≈
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN אמרו ƒ¿«≈«≈»

שאופן  במשנה ז"ל חכמינו עליה

אשר  הוא ÔÈNBÚהשמחה eÈ‰ ‡Ï…»ƒ
d˙B‡ בפועל וכו' ובשירה בריקוד »

˜¯ ‡l‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿∆∆»«
eÈ‰ ‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆»

'eÎ ÔÈ„w¯Ó58Ïk ¯‡Le , ¿«¿ƒ¿»»
ÚBÓLÏÂ ˙B‡¯Ï ˜¯ ÌÈ‡a ÌÚ‰59, כל שעם מלמדת הזו והחלוקה »»»ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«

מסוימות  הגבלות בה יש השואבה בית שמחת של הנפלאה מעלתה

‡È‰ ‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLc ‰ÁÓO‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ ואנשי "חסידים בין שמבדילות הגבלות ללא שווה, במידה ≈∆»»»
העם" כל ל"שאר Úˆ¯˙מעשה" ÈÈÓLaL ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .¿«««»»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆

˙eiÓÈÙa ˙Bkeq‰ ‚Á ÈÈÚ Ïk ÌÈÎLÓ בחסידות כמבואר ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒƒ
עניני  וכל הסוכות, חג עניני כל נקלטים שבו קליטה לשון גם היא ש'עצרת'

ויהיו  בפנימיות שיחדרו תשרי, חודש

כולה. השנה כל נמשכים

‚ÁÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿≈«¿«
‡Ùeb ˙Bkeq‰ הטעם לגבי עצמו, «»

שמחה  היא השואבה בית ששמחת

שמחת  על בתוספת במיוחד, גדולה

עצמו  È„ÈŒÏÚLהחג ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿≈
˙ÈNÚ ÌÈn‰ ˙·È‡L¿ƒ«««ƒ«¬≈

‰ÎLÓ‰‰ שהייתה הסוכות חג של ««¿»»
'מקיף' ÔÎÏבדרך ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»≈

¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»≈
עצמו  החג שמחת .מאשר

˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌbL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«¿ƒƒ¬∆∆
השואבה  בית שמחת ÌÚכמו ¯eL»̃ƒ

ÈÈÓLa È¯‰L ,ÌÈn‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒ∆¬≈ƒ¿ƒƒ
ÏÈÁ˙Ó ˙¯ˆÚ·ÈMÓ ¯ÓBÏ ÌÈ ¬∆∆«¿ƒƒ««ƒ

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰60 ולהזכיר »«ƒ«∆∆
הגשמים  מי את Úe„iÎÂבתפילה ,61 ¿«»«

החסידות  B¯e·b˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿«¿
ÌÈÓLb60, באה הגשם ירידת ¿»ƒ

"משיב  מזכירים ולכן הגבורה ממידת

שמונה  בתפילת הגשם" ומוריד הרוח

גיבור" "אתה שתחילתה בברכה עשרה

הגבורה  למידת הכוונה אין ואולם

אלא  השפע והגבלת צמצום של במובן

כיון  ותוספת תגבורת של במובן גבורה

ÌÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰L Û‡L∆«∆«¿»ƒ¿ƒ
ÔÈtÈË ÔÈtÈË גדול אחד בזרם ולא ƒƒƒƒ

ÔÈÚוחזק  C¯cŒÏÚ e‰fL ,∆∆«∆∆ƒ¿«
„vnL ˙eÎÏÓaL ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆¿«¿∆ƒ«
(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B¯e·b‰«¿««¿ƒ
שמידת  באריכות לעיל כמבואר

באור  וצמצום מיעוט פועלת המלכות

באמצעותה  שבא האור ולכן האלוקי

מהם  אחד שכל רבים לחלקים מחולק

נפרדת  מציאות BÊהוא ˙e˜lÁ˙‰ ‰p‰ של , באופן הגשמים שבירידת ƒ≈ƒ¿«¿
רבות  ËeÚÈÓטיפות ˙ÈÁa ‡e‰L ÌeˆÓˆÂ ‰¯e·b ˙ÈÁa dÈ‡≈»¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ

‡l‡ ,¯B‡‰ ¯cÚ‰Â רבות לטיפות ‰a‚z¯˙החלוקה „vÓ ‡È‰ ¿∆¿≈»∆»ƒƒ««ƒ¿…∆
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קליּפֹות  מג' ׁשהם זדֹונֹות, ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַָהרחּוק

ׁשּמתּבּטלים  ּבלבד זֹו לא הּנה לגמרי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹהּטמאֹות

נהפכים  עצמם ׁשהם מּזה, יתירה אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות,

כּו', מנּגדים ׁשאינם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻלזכּיֹות,

אֹור  ּתֹוספת נעׂשה ׁשעלֿידם אּדרּבה, ְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

סּיּוע  לֹו ניתוּסף ועלֿידיֿזה ּומצֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּדתֹורה

(סעיף  לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ה'. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּבעבֹודת

נמׁש הּכבֹוד ענני ׁשּבדּוגמת הּסּוּכה ׁשּסכ ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָב)

ּכּידּוע  הּכּפּורים, ּדיֹום הּקטֹורת ׁשענין 54מענן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הי"א  את להפֹו ּכדי הּוא הּקטרת סממני ְְְֲֵֵֶֶַַַַָֹי"א

ּבחג  ּבגילּוי נמׁש זה וענין ,לברּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָארּורים

ּכּנ"ל. חּגינּו, ליֹום ּבּכסה ענין ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַהּסּוּכֹות,

היא ‡ÌÓז) הּסּוּכה סכ ׁשעלֿידי ההמׁשכה »¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּתהיה  ּוכדי עדין, מּקיף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַּבבחינת

ּוׁשאבּתם  עלֿידי זה הרי ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָההמׁשכה

ּגון,55מים  להם אין מים ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּג ּכל את מקּבלים הם הרי זה ּכל ונים,ועם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבעלי  ּבכלים הּמים את נֹותנים ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַוהינּו

הּכלים, ּגֹון ּכפי מצטּירים הם הרי ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּגונים

ׁשּנמׁשכת  ׁשּבהם הּפׁשיטּות מּצד ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

ּׁשּנתּבאר  מה  ועלּֿדר] העצמּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמּפׁשיטּות

הּקֹודם  ׁשּגדלים 56ּבּמאמר נחל ערבי ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

ולא  מהּותם, ּבעצם טבעי ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאחוה,

ולא  טעם לא ּבהם אין ׁשהרי מעלה, איזֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּצד

ׁשל 57ריח  ּבאֹופן ׁשהם הּמים ׁשענין ונמצא, .[ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבחינת  עלּֿדר הּוא מּצּיּור, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָּפׁשיטּות

מּגדר  ׁשּלמעלה ּבחינה מסּפר, אין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלתבּונתֹו

הּכּפרה  נמׁשכת ׁשּמּמּנה עּתיק, ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמסּפר,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז  הנפש בשוגג, של מהתגברות נובע הדבר אבל זדון, כוונת ללא נעשה אמנם ה

בשוגג  חטא זהו ועדיין כפרה, וצריך חטא נחשב בשוגג חטא גם ולכן הבהמית,

יותר, נעלית בדרגה התשובה מעלת אבל כלֿכך חמור ריחוק גורם שאינו

כאשר  שגם היא הכיפורים, דיום התשובה מעלת שהיא מאהבה תשובה

שגגות  בגלל רק אינו «∆‡l‡הריחוק
,˙BB„Ê È„ÈŒÏÚL ˜eÁ¯‰ Ìb«»ƒ∆«¿≈¿
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈

,È¯Ó‚Ï לעיל בזכות ‰p‰כמבואר ¿«¿≈ƒ≈
הכיפורים  יום של הנעלית התשובה

ÌÈÏha˙nL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆ƒ¿«¿ƒ
,˙BB„f‰ חטא לא וכאילו «¿
fÓ‰,מלכתחילה  ‰¯È˙È ‡l‡ ,∆»¿≈»ƒ∆

Ì‰Lבזדון שנעשו ÌÓˆÚהחטאים ∆≈«¿»
‡lL eÈ‰Â ,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À¿«¿∆…
'eÎ ÌÈ„bÓ ÌÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈»¿«¿ƒ
מהאדם  מונעים ואינם לקדושה

לאלוקות  ‡a¯c‰,להתקרב ‡l‡ ,∆»«¿«»
¯B‡ ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆∆∆

,˙BˆÓe ‰¯B˙c הפכו שהרי ¿»ƒ¿
BÏלזכויות  ÛqÂ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈

'‰ ˙„B·Úa ÚeiÒ מתקרב והוא ƒ««¬«
יותר  ובדרגה בקלות יותר לאלוקות

נעלית.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈
‰keq‰ CÎqL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿««»
CLÓ „B·k‰ ÈÚ ˙Ó‚e„aL∆¿¿««¿≈«»ƒ¿»

ÌBÈcברוחניות  ˙¯BËw‰ ÔÚÓ≈¬««¿∆¿
Úe„ik ,ÌÈ¯etk‰54 בתורת «ƒƒ«»«

ÈÓÓÒהחסידות  ‡"È ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»≈
˙‡ CBÙ‰Ï È„k ‡e‰ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿≈«¬∆

ÌÈ¯e¯‡ ‡"È‰ על בתורה האמורים «¬ƒ
עבירה  בדומה Ce¯·Ï,עוברי שהוא ¿»

לזכיות  זדונות Ê‰להפיכת ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
עבודת  בכוח הכיפורים ביום שנפעל

זה  ליום המיוחדת «¿CLÓƒהתשובה
e‰fL ,˙Bkeq‰ ‚Áa ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿««∆∆
Ï"pk ,eÈbÁ ÌBÈÏ ‰Òka ÔÈÚƒ¿««∆∆¿«≈««
הכיפורים  ביום שהיו שהדברים היינו

הסוכות. בחג גילוי לידי באים "בכסה"

‰ÎLÓ‰‰ ÌÓ‡ (Ê הכיפורים יום ענייני CÎÒשל È„ÈŒÏÚL »¿»««¿»»∆«¿≈¿«
,ÔÈ„Ú ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰keq‰ ההשפעה אבל נמשכת שהיא היינו «»ƒƒ¿ƒ««ƒ¬«ƒ

ומבחוץ  מלמעלה 'מקיף' שנשאר לדבר בדומה היא È‰zL‰שלה È„Îe ,¿≈∆ƒ¿∆

˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰‰ שלו הנפש כוחות על ותשפיע האדם בתוך ותחדור ««¿»»ƒ¿ƒƒ
פנימי  ÌÈÓבאופן Ìz·‡Le È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰55 וניסוך שאיבת ידי ועל ¬≈∆«¿≈¿«¿∆«ƒ

ומבאר. שהולך כפי בפנימיות, ה'מקיף' את מביאים המים

ÔÂb Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מיוחד Ê‰צבע Ïk ÌÚÂ , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈»∆»∆¿ƒ»∆
Ïk ˙‡ ÌÈÏa˜Ó Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒ∆»

ÌÈÂb‰ להיות יכולים מים ולמעשה «¿»ƒ
הצבעים  L‡kL¯בכל eÈ‰Â ,¿«¿∆«¬∆

ÌÈÏÎa ÌÈn‰ ˙‡ ÌÈ˙B¿ƒ∆««ƒ¿≈ƒ
Ì‰ È¯‰ ,ÌÈBL ÌÈÂb ÈÏÚa«¬≈¿»ƒƒ¬≈≈
,ÌÈÏk‰ ÔBb ÈÙk ÌÈ¯iËˆÓƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
הכלי  כצבע להיות הופך המים וצבע

נתונים  הם vÓ„שבו e‰fL∆∆ƒ«
˙eËÈLt‰ איֿההגדרהÌ‰aL «¿ƒ∆»∆

˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLtÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»«¿
מוגדרת  הלא ה'פשיטות' של המקור

ה'פשוט' בעצמו הוא ברוך הקדוש הוא

והגדרה  'ציור' כל ללא בתכלית

¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«∆ƒ¿»≈
Ì„Bw‰ ¯Ó‡na56 דיבורֿהמתחיל ««¬»«≈

לעיל  הנזכר לכם" »¿ÔÈÚa¿ƒ"ולקחתם
,‰ÂÁ‡a ÌÈÏ„bL ÏÁ È·¯Ú«¿≈««∆¿≈ƒ¿«¿»
ÌˆÚa ÈÚ·Ë ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆

,Ì˙e‰Ó לידי בא האחדות עניין «»
לפי  אחד בכל המינים בארבעת ביטוי

שלהם  הטבע זהו ובערבות עניינו.

כעצים  ולא ביחד באחווה, לגדול

מהותם  מעצם נובע זה ודבר בודדים,

‰ÏÚÓ BÊÈ‡ „vÓ ‡ÏÂ שיש ¿…ƒ«≈«¬»
È¯‰Lבערבות  שיש , לאתרוג בניגוד ∆¬≈

בו בו שיש הלולב ריח, וגם טעם גם

ריח  בו שיש וההדס ריח, בו ואין טעם

הערבות  הרי טעם, בו Ì‰aואין ÔÈ‡≈»∆
ÁÈ¯ ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï57 הדבר אלא …««¿…≈«

בדוגמת  שלהם, מה'פשיטות' נובע

צבע  חסרי שהם המים של ה'פשיטות'

מ"פשיטות  נמשכת לעיל וכאמור

].העצמות"
Ì‰L ÌÈn‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««ƒ∆≈
‰ÏÚÓlL ˙eËÈLt ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ∆¿«¿»

,¯eivÓ הגדרה ללא ‡ÔÈ'פשיטות' B˙e·˙Ï ˙ÈÁa C¯cŒÏÚ ‡e‰ ƒƒ«∆∆¿ƒ«ƒ¿»≈
‰ÈÁa ,¯tÒÓ באלוקות tÒÓ¯עליונה ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL והגבלה, ƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿»
˜ÈzÚ ˙ÈÁa יורד האלוקי האור שבהן מהבחינות לחלוטין שמובדלת ¿ƒ««ƒ
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יז f"kyz'd ,zekeq crend leg zay

ּכזכּיֹות, לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות  ּבאֹופן הּכּפּורים ְְְְֲִִִֶֶַַֻּדיֹום

ועלֿידי  מּקיף. ּבבחינת הּסּוּכה ּבסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּמתּגּלה

זֹו ּפׁשיטּות נמׁשכת ּבכלים, הּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַׁשאיבת

על  הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ּפנימּיּות. ְְְִִִִִֶַַַַַַָּבבחינת

ׁשּמי  עד הּׁשֹואבה, ּבית ּדׂשמחת הּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּגֹודל

ׂשמחה  ראה לא הּׁשֹואבה ּבית ׂשמחת ראה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

 ֿ ועל ּבפנימּיּות. ההמׁשכה מּצד ׁשּזהּו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמּימיו,

ּתֹורה  וׂשמחת עצרת ּדׁשמיני הּׂשמחה ּגֹודל ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדר

ׁשהרי  הּׁשֹואבה, ּבית מּׂשמחת ּגם למעלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהיא

ּכל  אֹותּה עֹוׂשין היּו לא הּׁשֹואבה ּבית ְִִֵֵַַָָָָֹׂשמחת

היּו מעׂשה ואנׁשי חסידים רק אּלא ׁשּירצה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמי

כּו' לראֹות 58מרּקדין רק ּבאים העם ּכל ּוׁשאר , ְְְְִִִַַָָָָָ

עצרת 59ולׁשמֹוע  ּדׁשמיני הּׂשמחה מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר  וטעם העם. ּכל אצל היא ּתֹורה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוׂשמחת

חג  עניני ּכל נמׁשכים עצרת ׁשּבׁשמיני לפי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא

ּבנֹוגע  מּובן ֿ זה ועלּֿדר ּבפנימּיּות. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּסּוּכֹות

ׁשאיבת  ׁשעלֿידי ּדכיון ּגּופא, הּסּוּכֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָלחג

הּׂשמחה  לכן ּבפנימּיּות, ההמׁשכה נעׂשית ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמים

יֹותר. ּגדֹולה ְִֵָהיא

¯ÈÚ‰Ïe ׁשמינ ענין ׁשּגם עם קׁשּור עצרת י ¿»ƒְְֲִִִִֶֶֶַַָ

מתחילים  עצרת ּבׁשמיני ׁשהרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַהּמים,

הּגׁשם  ּומֹוריד הרּוח מּׁשיב וכּידּוע 60לֹומר ,61 ְִִֶֶַַַַַַָָ

ּגׁשמים  ּגבּורֹות יֹורדים 60ּבענין ׁשהּגׁשמים  ׁשאף , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

התחּלקּות  ענין עלּֿדר ׁשּזהּו טיּפין, ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַטיּפין

הּנה  ג), סעיף (ּכּנ"ל הּגבּורֹות ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַׁשּבמלכּות

ׁשהּוא  וצמצּום ּגבּורה ּבחינת אינּה זֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָהתחּלקּות

מּצד  היא אּלא האֹור, והעּדר מיעּוט ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבחינת

ּבתגּבֹורת  ׁשּבאה הׁשּפעה ּדכל ּדוקא, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּתגּברת
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ואילך.58) סע"א נא, סוכה וגמרא הי"ד.59)משנה פ"ח לולב הל' א).60)רמב"ם (ב, תענית מסכת ריש ראה 61)משנה

וש"נ. רסט. ע' תרצ"ב צג. ע' תרע"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומוגדרת  מוגבלת בצורה pnnL‰ונמשך "עתיק", ÎLÓ˙מבחינת ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆

,˙BiÎÊk BÏ eNÚ ˙BB„fL ÔÙB‡a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰¯tk‰««»»¿«ƒƒ¿∆∆¿«¬ƒ¿À
בגלוי הסוכות בחג באה "בכסה" הכיפורים ביום שבאה זו ∆»¿lb˙nL∆ƒ‰והמשכה

,ÌÈÏÎa ÌÈn‰ ˙·È‡L È„ÈŒÏÚÂ .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰keq‰ CÎÒaƒ¿««»ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿ƒ«««ƒ¿≈ƒ
האור  של והמשכה ירידה שמסמלת

לתוך  מ'מקיף' הגדרה כל מעל ה'פשוט'

פנימיים  eËÈLt˙'כלים' ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ
.˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a BÊƒ¿ƒ«¿ƒƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האמור הביאור לפי ¿«ƒ∆
את  מביאה המים שאיבת שדווקא

הכיפורים  יום של הנעלים העניינים

פנימית ולהמשכה גילוי «Ô·eÈלידי
ÌÚh‰הפנימיÏ„Bb ÏÚ ««««∆

˙Èa ˙ÁÓNc ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈
‰‡¯ ‡lL ÈnL „Ú ,‰·‡BM‰«≈»«∆ƒ∆…»»
‰‡¯ ‡Ï ‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓNƒ¿«≈«≈»…»»

,ÂÈÓiÓ ‰ÁÓN שנתבאר וכפי ƒ¿»ƒ»»
מיוחדת  הדגשה זו המאמר בתחילת

בחג  השמחה עניין על מיוחדת ותוספת

בכלל  vÓ„הסוכות e‰fL∆∆ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ יום עניני של ««¿»»

בחג  שמתגלים הכיפורים

הסוכה  בענייני הסוכות

מה'מקיף' שיבואו ב'מקיף'

C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓÈÙa היתרון ƒ¿ƒƒ¿«∆∆
לגבי  השואבה בית שמחת של המיוחד

הוא  הסוכות חג של הכללית השמחה

ובדוגמת  דרך ‰ÁÓO‰על Ï„Bb∆«ƒ¿»
‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLcƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»

‡È‰L שמחה של מיוחדת  בתוספת ∆ƒ
במיוחד  Ìbגדולה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«

È¯‰L ,‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOÓƒƒ¿«≈«≈»∆¬≈
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓN אמרו ƒ¿«≈«≈»

שאופן  במשנה ז"ל חכמינו עליה

אשר  הוא ÔÈNBÚהשמחה eÈ‰ ‡Ï…»ƒ
d˙B‡ בפועל וכו' ובשירה בריקוד »

˜¯ ‡l‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿∆∆»«
eÈ‰ ‰NÚÓ ÈL‡Â ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ¿«¿≈«¬∆»

'eÎ ÔÈ„w¯Ó58Ïk ¯‡Le , ¿«¿ƒ¿»»
ÚBÓLÏÂ ˙B‡¯Ï ˜¯ ÌÈ‡a ÌÚ‰59, כל שעם מלמדת הזו והחלוקה »»»ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«

מסוימות  הגבלות בה יש השואבה בית שמחת של הנפלאה מעלתה

‡È‰ ‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆÚ ÈÈÓLc ‰ÁÓO‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ ואנשי "חסידים בין שמבדילות הגבלות ללא שווה, במידה ≈∆»»»
העם" כל ל"שאר Úˆ¯˙מעשה" ÈÈÓLaL ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .¿«««»»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆

˙eiÓÈÙa ˙Bkeq‰ ‚Á ÈÈÚ Ïk ÌÈÎLÓ בחסידות כמבואר ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒƒ
עניני  וכל הסוכות, חג עניני כל נקלטים שבו קליטה לשון גם היא ש'עצרת'

ויהיו  בפנימיות שיחדרו תשרי, חודש

כולה. השנה כל נמשכים

‚ÁÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿≈«¿«
‡Ùeb ˙Bkeq‰ הטעם לגבי עצמו, «»

שמחה  היא השואבה בית ששמחת

שמחת  על בתוספת במיוחד, גדולה

עצמו  È„ÈŒÏÚLהחג ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿≈
˙ÈNÚ ÌÈn‰ ˙·È‡L¿ƒ«««ƒ«¬≈

‰ÎLÓ‰‰ שהייתה הסוכות חג של ««¿»»
'מקיף' ÔÎÏבדרך ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»≈

¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»≈
עצמו  החג שמחת .מאשר

˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌbL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«¿ƒƒ¬∆∆
השואבה  בית שמחת ÌÚכמו ¯eL»̃ƒ

ÈÈÓLa È¯‰L ,ÌÈn‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒ∆¬≈ƒ¿ƒƒ
ÏÈÁ˙Ó ˙¯ˆÚ·ÈMÓ ¯ÓBÏ ÌÈ ¬∆∆«¿ƒƒ««ƒ

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰60 ולהזכיר »«ƒ«∆∆
הגשמים  מי את Úe„iÎÂבתפילה ,61 ¿«»«

החסידות  B¯e·b˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿«¿
ÌÈÓLb60, באה הגשם ירידת ¿»ƒ

"משיב  מזכירים ולכן הגבורה ממידת

שמונה  בתפילת הגשם" ומוריד הרוח

גיבור" "אתה שתחילתה בברכה עשרה

הגבורה  למידת הכוונה אין ואולם

אלא  השפע והגבלת צמצום של במובן

כיון  ותוספת תגבורת של במובן גבורה

ÌÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰L Û‡L∆«∆«¿»ƒ¿ƒ
ÔÈtÈË ÔÈtÈË גדול אחד בזרם ולא ƒƒƒƒ

ÔÈÚוחזק  C¯cŒÏÚ e‰fL ,∆∆«∆∆ƒ¿«
„vnL ˙eÎÏÓaL ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆¿«¿∆ƒ«
(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B¯e·b‰«¿««¿ƒ
שמידת  באריכות לעיל כמבואר

באור  וצמצום מיעוט פועלת המלכות

באמצעותה  שבא האור ולכן האלוקי

מהם  אחד שכל רבים לחלקים מחולק

נפרדת  מציאות BÊהוא ˙e˜lÁ˙‰ ‰p‰ של , באופן הגשמים שבירידת ƒ≈ƒ¿«¿
רבות  ËeÚÈÓטיפות ˙ÈÁa ‡e‰L ÌeˆÓˆÂ ‰¯e·b ˙ÈÁa dÈ‡≈»¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ

‡l‡ ,¯B‡‰ ¯cÚ‰Â רבות לטיפות ‰a‚z¯˙החלוקה „vÓ ‡È‰ ¿∆¿≈»∆»ƒƒ««ƒ¿…∆
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קליּפֹות  מג' ׁשהם זדֹונֹות, ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַָהרחּוק

ׁשּמתּבּטלים  ּבלבד זֹו לא הּנה לגמרי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹהּטמאֹות

נהפכים  עצמם ׁשהם מּזה, יתירה אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות,

כּו', מנּגדים ׁשאינם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻלזכּיֹות,

אֹור  ּתֹוספת נעׂשה ׁשעלֿידם אּדרּבה, ְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

סּיּוע  לֹו ניתוּסף ועלֿידיֿזה ּומצֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּדתֹורה

(סעיף  לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ה'. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּבעבֹודת

נמׁש הּכבֹוד ענני ׁשּבדּוגמת הּסּוּכה ׁשּסכ ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָב)

ּכּידּוע  הּכּפּורים, ּדיֹום הּקטֹורת ׁשענין 54מענן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הי"א  את להפֹו ּכדי הּוא הּקטרת סממני ְְְֲֵֵֶֶַַַַָֹי"א

ּבחג  ּבגילּוי נמׁש זה וענין ,לברּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָארּורים

ּכּנ"ל. חּגינּו, ליֹום ּבּכסה ענין ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַהּסּוּכֹות,

היא ‡ÌÓז) הּסּוּכה סכ ׁשעלֿידי ההמׁשכה »¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּתהיה  ּוכדי עדין, מּקיף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַּבבחינת

ּוׁשאבּתם  עלֿידי זה הרי ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָההמׁשכה

ּגון,55מים  להם אין מים ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּג ּכל את מקּבלים הם הרי זה ּכל ונים,ועם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבעלי  ּבכלים הּמים את נֹותנים ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַוהינּו

הּכלים, ּגֹון ּכפי מצטּירים הם הרי ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָּגונים

ׁשּנמׁשכת  ׁשּבהם הּפׁשיטּות מּצד ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

ּׁשּנתּבאר  מה  ועלּֿדר] העצמּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמּפׁשיטּות

הּקֹודם  ׁשּגדלים 56ּבּמאמר נחל ערבי ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

ולא  מהּותם, ּבעצם טבעי ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאחוה,

ולא  טעם לא ּבהם אין ׁשהרי מעלה, איזֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּצד

ׁשל 57ריח  ּבאֹופן ׁשהם הּמים ׁשענין ונמצא, .[ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבחינת  עלּֿדר הּוא מּצּיּור, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָּפׁשיטּות

מּגדר  ׁשּלמעלה ּבחינה מסּפר, אין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלתבּונתֹו

הּכּפרה  נמׁשכת ׁשּמּמּנה עּתיק, ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמסּפר,
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ואילך.54) ב לו, יוהכ"פ שער ראש עטרת ואילך. סע"ב כ, תולדות תו"א (קנט,55)ראה פצ"ח תרל"ז וככה המשך גם ראה

88).56)א). ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ח לכם ולקחתם יב.57)ד"ה פ"ל, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז  הנפש בשוגג, של מהתגברות נובע הדבר אבל זדון, כוונת ללא נעשה אמנם ה

בשוגג  חטא זהו ועדיין כפרה, וצריך חטא נחשב בשוגג חטא גם ולכן הבהמית,

יותר, נעלית בדרגה התשובה מעלת אבל כלֿכך חמור ריחוק גורם שאינו

כאשר  שגם היא הכיפורים, דיום התשובה מעלת שהיא מאהבה תשובה

שגגות  בגלל רק אינו «∆‡l‡הריחוק
,˙BB„Ê È„ÈŒÏÚL ˜eÁ¯‰ Ìb«»ƒ∆«¿≈¿
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ '‚Ó Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈

,È¯Ó‚Ï לעיל בזכות ‰p‰כמבואר ¿«¿≈ƒ≈
הכיפורים  יום של הנעלית התשובה

ÌÈÏha˙nL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆ƒ¿«¿ƒ
,˙BB„f‰ חטא לא וכאילו «¿
fÓ‰,מלכתחילה  ‰¯È˙È ‡l‡ ,∆»¿≈»ƒ∆

Ì‰Lבזדון שנעשו ÌÓˆÚהחטאים ∆≈«¿»
‡lL eÈ‰Â ,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À¿«¿∆…
'eÎ ÌÈ„bÓ ÌÈ‡L „·Ïa BÊƒ¿«∆≈»¿«¿ƒ
מהאדם  מונעים ואינם לקדושה

לאלוקות  ‡a¯c‰,להתקרב ‡l‡ ,∆»«¿«»
¯B‡ ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆∆∆

,˙BˆÓe ‰¯B˙c הפכו שהרי ¿»ƒ¿
BÏלזכויות  ÛqÂ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈

'‰ ˙„B·Úa ÚeiÒ מתקרב והוא ƒ««¬«
יותר  ובדרגה בקלות יותר לאלוקות

נעלית.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈
‰keq‰ CÎqL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿««»
CLÓ „B·k‰ ÈÚ ˙Ó‚e„aL∆¿¿««¿≈«»ƒ¿»

ÌBÈcברוחניות  ˙¯BËw‰ ÔÚÓ≈¬««¿∆¿
Úe„ik ,ÌÈ¯etk‰54 בתורת «ƒƒ«»«

ÈÓÓÒהחסידות  ‡"È ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»≈
˙‡ CBÙ‰Ï È„k ‡e‰ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿≈«¬∆

ÌÈ¯e¯‡ ‡"È‰ על בתורה האמורים «¬ƒ
עבירה  בדומה Ce¯·Ï,עוברי שהוא ¿»

לזכיות  זדונות Ê‰להפיכת ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
עבודת  בכוח הכיפורים ביום שנפעל

זה  ליום המיוחדת «¿CLÓƒהתשובה
e‰fL ,˙Bkeq‰ ‚Áa ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿««∆∆
Ï"pk ,eÈbÁ ÌBÈÏ ‰Òka ÔÈÚƒ¿««∆∆¿«≈««
הכיפורים  ביום שהיו שהדברים היינו

הסוכות. בחג גילוי לידי באים "בכסה"

‰ÎLÓ‰‰ ÌÓ‡ (Ê הכיפורים יום ענייני CÎÒשל È„ÈŒÏÚL »¿»««¿»»∆«¿≈¿«
,ÔÈ„Ú ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰keq‰ ההשפעה אבל נמשכת שהיא היינו «»ƒƒ¿ƒ««ƒ¬«ƒ

ומבחוץ  מלמעלה 'מקיף' שנשאר לדבר בדומה היא È‰zL‰שלה È„Îe ,¿≈∆ƒ¿∆

˙eiÓÈÙa ‰ÎLÓ‰‰ שלו הנפש כוחות על ותשפיע האדם בתוך ותחדור ««¿»»ƒ¿ƒƒ
פנימי  ÌÈÓבאופן Ìz·‡Le È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰55 וניסוך שאיבת ידי ועל ¬≈∆«¿≈¿«¿∆«ƒ

ומבאר. שהולך כפי בפנימיות, ה'מקיף' את מביאים המים

ÔÂb Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מיוחד Ê‰צבע Ïk ÌÚÂ , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈»∆»∆¿ƒ»∆
Ïk ˙‡ ÌÈÏa˜Ó Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒ∆»

ÌÈÂb‰ להיות יכולים מים ולמעשה «¿»ƒ
הצבעים  L‡kL¯בכל eÈ‰Â ,¿«¿∆«¬∆

ÌÈÏÎa ÌÈn‰ ˙‡ ÌÈ˙B¿ƒ∆««ƒ¿≈ƒ
Ì‰ È¯‰ ,ÌÈBL ÌÈÂb ÈÏÚa«¬≈¿»ƒƒ¬≈≈
,ÌÈÏk‰ ÔBb ÈÙk ÌÈ¯iËˆÓƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
הכלי  כצבע להיות הופך המים וצבע

נתונים  הם vÓ„שבו e‰fL∆∆ƒ«
˙eËÈLt‰ איֿההגדרהÌ‰aL «¿ƒ∆»∆

˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLtÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»«¿
מוגדרת  הלא ה'פשיטות' של המקור

ה'פשוט' בעצמו הוא ברוך הקדוש הוא

והגדרה  'ציור' כל ללא בתכלית

¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«∆ƒ¿»≈
Ì„Bw‰ ¯Ó‡na56 דיבורֿהמתחיל ««¬»«≈

לעיל  הנזכר לכם" »¿ÔÈÚa¿ƒ"ולקחתם
,‰ÂÁ‡a ÌÈÏ„bL ÏÁ È·¯Ú«¿≈««∆¿≈ƒ¿«¿»
ÌˆÚa ÈÚ·Ë ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆

,Ì˙e‰Ó לידי בא האחדות עניין «»
לפי  אחד בכל המינים בארבעת ביטוי

שלהם  הטבע זהו ובערבות עניינו.

כעצים  ולא ביחד באחווה, לגדול

מהותם  מעצם נובע זה ודבר בודדים,

‰ÏÚÓ BÊÈ‡ „vÓ ‡ÏÂ שיש ¿…ƒ«≈«¬»
È¯‰Lבערבות  שיש , לאתרוג בניגוד ∆¬≈

בו בו שיש הלולב ריח, וגם טעם גם

ריח  בו שיש וההדס ריח, בו ואין טעם

הערבות  הרי טעם, בו Ì‰aואין ÔÈ‡≈»∆
ÁÈ¯ ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï57 הדבר אלא …««¿…≈«

בדוגמת  שלהם, מה'פשיטות' נובע

צבע  חסרי שהם המים של ה'פשיטות'

מ"פשיטות  נמשכת לעיל וכאמור

].העצמות"
Ì‰L ÌÈn‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««ƒ∆≈
‰ÏÚÓlL ˙eËÈLt ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ∆¿«¿»

,¯eivÓ הגדרה ללא ‡ÔÈ'פשיטות' B˙e·˙Ï ˙ÈÁa C¯cŒÏÚ ‡e‰ ƒƒ«∆∆¿ƒ«ƒ¿»≈
‰ÈÁa ,¯tÒÓ באלוקות tÒÓ¯עליונה ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL והגבלה, ƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿»
˜ÈzÚ ˙ÈÁa יורד האלוקי האור שבהן מהבחינות לחלוטין שמובדלת ¿ƒ««ƒ
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f"kyz'dיח ,zekeq crend leg zay

קּיּום  על נפׁש מסירת ׁשּדֹורׁש ּומּצב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבמעמד

העליֹון  הרצֹון מּצד הּוא זה ׁשּכל ּומצֹות, ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

הּטענה, יׁשנּה זה על א נפׁש. המסירּות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּתפּלה 68ּכמֹו ּכי 69ּבענין לעני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

גֹו' ׁשּמּצד 70יעטֹוף אמת ׁשהן טֹוען, ׁשהעני , ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּדמׁשּפיע  הענין להיֹות צרי הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָסדר

ּומּצב  ּבמעמד להיֹות צרי והּמקּבל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּומקּבל,

מחזיק  הּוא) (ׁשאז ריקן צרי71ּדכלי ולכן , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

- אףֿעלּֿפיֿכן אבל כּו', למּטה ּגם ּכן ְְֲִִֵֵַַַַָָלהיֹות

העני, להיֹות הּוא ּדוקא צרי מּדּוע - העני ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָטֹוען

ׁשההׁשּגחה  אּלא כּו', ּבאׁשמתם זה ׁשאין ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּנ"ל

הּתפּלה, ועלֿידי ּדוקא. ּבהם ּבחרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונה

והתחּברּות  התקּׁשרּות מּלׁשֹון ּגם 72ׁשהיא ּכֹולל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַ

נחל  ערבי  ענין (ׁשּזהּו יׂשראל ּדאהבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהענין

ּבכּמה  ּבארּוּכה  ּכמבֹואר ּבאחוה), ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשּגדלים

יׂשראל  אהבת ׁשּבמצות העילּוי ּגֹודל ,73מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הּזקן  אדמּו"ר היא 74ּוכמאמר יׂשראל ׁשאהבת , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלקי הוי' את ואהבּת הוי', לאהבת וגם 75ּכלי , ְְְְְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

- מהוי' ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור עצמּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלבחינת

כּו', הּמנּגדים ּכל ׁשּיתּבּטלּו ּופֹועלים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָממׁשיכים

ּובקרֹוב  הּנ"ל, ׁשּבהפטרה הענינים ּפרטי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּככל

ּובזקנינּו ּבנערינּו מּׁשם הּיציאה ּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּמׁש

ּובבנֹותינּו ּפרסה 76ּבבנינּו תּׁשאר לא ׁשאפילּו77, , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ

יּׁשאר  לא אחד קדּוׁשה וניצֹוץ אחד ְְְִִִֵֶֶָָָָֹיהּודי

הּנה  יׁשּובּו ּגדֹול וקהל עֹולם 78ּבּגלּות, וׂשמחת , ְְְִֵַַָָָָָָָ

ראׁשם  .79על ַָֹ
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(6813 ס"ע (שם תקעו סד"ה גם וראה .(29 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת זו שנה ממעמקים המעלות שיר סד"ה

א.69)ואילך). קב, תלא.70)תהלים ע' תרכ"ז א.71)סה"מ מו, ואילך.72)סוכה סע"ד עט, תרומה תו"א ראה 73)ראה

בערכו. חב"ד הערכים ספר ישראל. אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ פל"ב. ה 74)תניא ספר צד. ע' תרצ"א סה"מ שיחות ראה

תכו. ע' ח"ג ואילך. קלד ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .56 ע' ה.75)תרפ"ט ו, בא 76)ואתחנן - ביצי"מ כמ"ש

ט. כו.77)יו"ד, יו"ד, ז.78)שם לא, יא.79)ירמי' נא, שם י. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÏkL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ לכך הסיבה כל ¿ƒ«∆∆«ƒ«»ƒ¿∆»∆

ולקיים  תורה ללמוד כדי נפש מסירות שדורש במצב נמצאים אלה שאנשים

LÙמצוות ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚa ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡e‰ הקדוש ƒ«»»»∆¿¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
נפש  המסירות עניין את עמו, הכמוסים מטעמים רוצה, הוא ÏÚברוך C‡ .««

BÓk ,‰Úh‰ dLÈ ‰Ê∆∆¿»««¬»¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL68 במאמרים ∆ƒ¿»≈¿≈

זו, שנה תשרי חודש בתחילת שנאמרו

lÙz‰תשכ"ז, ÔÈÚa69Èk ÈÚÏ ¿ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒƒ
'B‚ ÛBËÚÈ70, המיוחד התוכן לגבי «¬

העני  תפילת ÔÚBËשל ÈÚ‰L כלפי ∆∆»ƒ≈
ומבקש  ∆¡≈∆,Ó‡Ô‰L˙הקדושֿברוךֿהוא

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò „vnL של ∆ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
וכן  לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת

למטה  מלמעלה האלוקי השפע ירידת

הזה  לעולם BÈ‰Ï˙עד CÈ¯»̂ƒƒ¿
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÔÈÚ‰'ב'סדר »ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«≈

כל  הרוחניות הדרגות של השתלשלות'

לזו  ומשפיע שמעליה מזו מקבלת דרגה

עובר  והשפע האור שכל כך שתחתיה,

ומקבל  משפיע Ïa˜n‰Âבדרך ,¿«¿«≈
·vÓe „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¬»«»
(‡e‰ Ê‡L) Ô˜È¯ ÈÏÎcƒ¿ƒ≈»∆»

˜ÈÊÁÓ71 ההשפעה את ,ומכיל «¬ƒ
ÔÎÏÂ הדברים סדר הוא שכך כיוון ¿»≈

Ìbלמעלה Ôk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«
,'eÎ ‰hÓÏ ומסירת בירידת גם וכך ¿«»

של  סדר בעולם נקבע הגשמי השפע

מקבלים  ויש נותנים ויש ומקבל משפיע

ÔÚBË Z ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
‡˜Âc CÈ¯ˆ ÚecÓ Z ÈÚ‰∆»ƒ««»ƒ«¿»
Ï"pÎÂ ,ÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿∆»ƒ¿««

,'eÎ Ì˙ÓL‡a ‰Ê ÔÈ‡L של ∆≈∆¿«¿»»
רדיפות  תחת הנתונים היהודים

הרוחני  במצבם «∆‡l‡שפוגעות
‰¯Áa ‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L∆««¿»»»∆¿»»¬»
,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚÂ .‡˜Âc Ì‰a»∆«¿»¿«¿≈«¿ƒ»

˙e¯aÁ˙‰Â ˙e¯M˜˙‰ ÔBLlÓ ‡È‰L72, שינוי את לפעול ניתן ∆ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
המרחב. אל יצאו במיצר הנתונים והיהודים העני מלהיות יחדל שהעני המצב

- בכך שמסייע עניין עוד יש לתפילה c‡‰·˙ובנוסף ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»¿«¬«
‰ÂÁ‡a ÌÈÏ„bL ÏÁ È·¯Ú ÔÈÚ e‰fL) Ï‡¯NÈ על להורות ƒ¿»≈∆∆ƒ¿««¿≈««∆¿≈ƒ¿«¿»

aהאחדות  ¯‡B·Ók ,(‰ke¯‡ «¿»«¬»
ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿∆»ƒ

Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ˙ÂˆÓaL73, ∆¿ƒ¿««¬«ƒ¿»≈
והשפעות  ברכות לפעול שלה והכוח

‡„eÓ"¯מלמעלה  ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««¿
Ô˜f‰74, אהבת לגבי לשאלה במענה «»≈

גדולה  יותר מהן איזו ישראל ואהבת ה'

ÈÏk ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡L∆«¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,'ÈÂ‰ ˙·‰‡Ï¿«¬«¬»»¿»«¿»≈¬»»

EÈ˜Ï‡75Ì‚Â היא , ישראל אהבת ¡…∆¿«
לאהבה  להגיע eÓˆÚ˙כלי ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»≈¬»»
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ Z«¿ƒƒ¬ƒ
,'eÎ ÌÈ„bn‰ Ïk eÏha˙iL∆ƒ¿«¿»«¿«¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎk¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ

,Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL מתואר בה ∆««¿»»««
ויתקדש  יתגדל הקדושֿברוךֿהוא כיצד

מה  על העולם אומות את כשיעניש

ישראל  לבני LnÓשעשו ·B¯˜·e¿»«»
ÌMÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰z,כאמור ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ»

ימים  באותם שהיו היהודים על הכוונה

המועצוּת ברית ≈«¿eÈ¯Ú·ƒבמדינות
eÈ˙B··e eÈ·a eÈ˜Ê·e76, ƒ¿≈≈¿»≈ƒ¿≈

‰Ò¯t ¯‡M˙ ‡Ï77 שכתוב כמו …ƒ»≈«¿»
שלא  ממצרים ישראל בני יציאת לעניין

אחת  פרסה אפילו מצרים בארץ תישאר

שנאמר  כפי ישראל בני של בהמות של

מצרים  יציאת לגבי eÏÈÙ‡Lבתורה ,∆¬ƒ
‰Le„˜ ıBˆÈÂ „Á‡ È„e‰È¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ï‰˜Â ,˙eÏba ¯‡MÈ ‡Ï „Á‡∆»…ƒ»≈«»¿»»

‰p‰ e·eLÈ ÏB„b78˙ÁÓNÂ , »»≈»¿ƒ¿«
ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ79. »«…»
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התחּלקּות  ּבבחינת ּבאה היא הרי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהעצמּות,

.62ּדוקא  ְַָ

על ‡ÌÓח) מֹורה ּגׁשמים ּגבּורֹות ׁשענין אף »¿»ְְְִִֶֶַַַָ

מּכלֿמקֹום  כּו', העצמּות ְְִִֶַָָָּתגּבֹורת

האֹור  ּבחינת ׁשּיּומׁש הּוא העילּוי ְְְִִִֶַַַָָּתכלית

ׁשּזהּו ּגׁשמים, ּגבּורֹות מענין ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

מים  מים ּתאמרּו אל הּוא 63ׁשאמרּו הּתכלית ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָֹ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור עצמּות ּבחינת ְְְְְִֵֶֶַַַַָׁשּיּומׁש

מים. מים מּבחינת ְִִִִַַַַּגם

ÔÈÚÂ ֿ על הּׁשלימה ּבּגאּולה ּבקרֹוב ּיתּגּלה זה ¿ƒ¿»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵֵֶַַַָידי

ה' והיה הּסּוּכֹות: ּדחג  ּבהפטרה ְְְְִֶַַַַָָָָׁשאֹומרים

אחד  ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל

אחד  ז"ל 64ּוׁשמֹו רּבֹותינּו וכדרׁשת יהיה 65, ׁשאז ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ּכפי נקרא ויהיה והּמטיב, הּטֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָּכּולֹו

מה 66נכּתב  ּגם יקּוים ואז ּבהפטרה . ׁשּכתּוב ְְְְִֶַַַַַָָָָָ

גֹו' ההּוא ּבּיֹום והיה סּוּכֹות: הּמֹועד חֹול ְְֵַַַַָָָּדׁשּבת

והתקּדׁשּתי  והתּגּדלּתי וגֹו' ּבאּפי חמתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָּתעלה

גֹו' רּבים ּגֹוים לעיני ּובמיּוחד 67ונֹודעּתי ּכֹולל , ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

יהּודים  נמצאים ׁשּבהם מדינֹות לאֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבנֹוגע

לפי  יכֹולים ואין ּומצֹות ּתֹורה לקּים ְְְְְְִִִֵֵֶַָָׁשרצֹונם

הם  נמצאים זה ּובגלל כּו', אֹותם מניחים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשאין

ולא  (ּתֹורה) טעם לא ּבהם ׁשאין ּומּצב ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבמעמד

(מצֹות) מּצד 57ריח ּכי ּבאׁשמתם, זה אין אבל , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּמּצד  אּלא כּו', וריח טעם ּבהם יׁש ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמם

ּתמים  ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומּצד העליֹונה, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָההׁשּגחה

לגמרי, והׂשגה מהבנה למעלה ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדעים,

אֹותם  והעמידּו אּלּו, סגּולה  ּביחידי ְְֱֲִִִֵֵֶָָָּבחרּו
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א'שלה.62) ע' ח"ג תער"ב תקס"ה 63)המשך ואילך. צו ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ד. עג, יתרו תו"א וראה ב. יד, חגיגה

תרלב. ע' ט.64)ח"ב יד, א.65)זכרי' נ, (המו"ל).66)פסחים קצת יחֿכג.67)חסר לח, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ È¯‰ ,˙eÓˆÚ‰ ˙¯Ba‚˙a ‰‡aL ‰ÚtL‰ ÏÎc ,‡˜Âc«¿»¿»«¿»»∆»»¿ƒ¿∆»«¿¬≈ƒ

‡˜Âc ˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ‰‡a62 החסד שהשפעת בחסידות כמבואר »»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«¿»
אחד) בזרם נמוך למקום גבוה ממקום היורדים מים (כמו אחת בבת באה

השפעת  (כמו בהתחלקות באה "גבורות" באמצעות שבאה השפעה ואילו

המורכב  הדיבור באמצעות שכלי רעיון

הגשם  גם ולכן רבות) ומילים מאותיות

אבל, אחד. בשטף ולא בטיפות יורד

צמצום  של גבורה זו אין כאמור,

השפעה  של גבורה אלא שפע ומניעת

והשפעה  רבים חלקים עם מוגברת

רבה.

˙B¯e·b ÔÈÚL Û‡ ÌÓ‡ (Á»¿»«∆ƒ¿«¿
˙¯Ba‚z ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈÓLb¿»ƒ∆«ƒ¿∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ»»
CLÓeiL ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒ∆¿«
Ìb ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»«
e‰fL ,ÌÈÓLb ˙B¯e·b ÔÈÚÓ≈ƒ¿«¿¿»ƒ∆∆

e¯Ó‡L שנכנסו "ארבעה על בגמרא ∆»¿
עקיבא  רבי להם ואמר לפרדס"

וצלול  בוהק שיש אבני יראו שכאשר

ÌÈÓכמים ÌÈÓ e¯Ó‡z Ï‡63 «…¿«ƒ«ƒ
אסור  (כי ללכת אפשר איך ותתמהו

מים), אינו והשיש שקר לומר

היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

"מים" ולבקש לומר Èkƒשאין
˙ÈÁa CLÓeiL ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ∆¿«¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««ƒ

ÌÈÓ עניין היא מים שבחינת ואף «ƒ
בתגבורת, באה והשפעתם ביותר נעלה

התגלות  שתהיה הוא העיקר סוף סוף

שלמעלה  בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

נעלות. הכי הדרגות מכל

‰Ê ÔÈÚÂ של ומהותו עצמותו של ¿ƒ¿»∆
הוא  ברוך B¯˜a·הקדוש ‰lb˙iƒ¿«∆¿»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÈÏM‰ ‰Ïe‡ba«¿»«¿≈»«¿≈
ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆»¿«
‰¯ËÙ‰a ÌÈ¯ÓB‡L „eÚi‰«ƒ∆¿ƒ««¿»»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â :˙Bkeq‰ ‚Ác¿««¿»»¿∆∆

„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ Ïk ÏÚ64, «»»»∆««ƒ¿∆∆»¿∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯„ÎÂ65,·ÈËn‰Â ·Bh‰ BÏek ‰È‰È Ê‡L ¿ƒ¿»««≈«∆»ƒ¿∆«¿«≈ƒ

·zÎ ‡e‰L ÈÙk ‡¯˜ ‰È‰ÈÂ66 והיה" זה פסוק על הגמרא כדברי ¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»

אינו  כעת וכי אחד": ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ, כל על למלך ה'

הזה, העולם הבא. העולם הזה כעולם לא חנינא: בר אחא רבי אמר אחד?

ברוך  אומר רעות בשורות ועל והמטיב הטוב ברוך אומר טובות בשורות על

וכי  – אחד" "ושמו ובהמשך: והמטיב. הטוב כולו הבא לעולם האמת, דיין

בר  נחמן רב אמר אחד? שמו אין כעת

הבא. העולם הזה כעולם לא יצחק:

ונקרא  ה"י ביו"ד נכתב הזה, העולם

כולו  הבא לעולם אבל דל"ת, באל"ף

ביו"ד  ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד,

ה"י.

Ê‡Â הגאולה בוא Ìbעם ÌÈe˜È ¿»¿««
˙aLc ‰¯ËÙ‰a ·e˙kL ‰Ó«∆»««¿»»¿«»
‰È‰Â :˙BkeÒ „ÚBn‰ ÏBÁ«≈¿»»

ÏÚz 'B‚ ‡e‰‰ ÌBiaÈ˙ÓÁ ‰ «««¬∆¬»ƒ
ÈzÏcb˙‰Â 'B‚Â Èt‡a¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÈÈÚÏ ÈzÚ„BÂ ÈzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈

'B‚ ÌÈa¯ ÌÈBb67ÏÏBk , ƒ«ƒ≈
„ÁeÈÓ·e גם כוללת זו נבואה ƒ¿»

במיוחד  Ô˙B‡Ïומתייחסת Ú‚Ba¿≈«¿»
ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÈ„Ó¿ƒ∆»∆ƒ¿»ƒ
‰¯Bz Ìi˜Ï ÌBˆ¯L ÌÈ„e‰È¿ƒ∆¿»¿«≈»
ÔÈ‡L ÈÙÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â ˙BˆÓeƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ∆≈

Ì˙B‡ ÌÈÁÈÓ להם מאפשרים לא ¿ƒƒ»
,'eÎ הרבי היה ההם בשנים כי יצויין

רוסיה  יהודי על קרובות לעתים מדבר

שנים  באותן המיוחד »¿ÏÏ‚·eƒומצבם
‰Ê השלטונות של הרדיפות בגלל ∆

Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ יהודים אותם ƒ¿»ƒ≈
‡Ï Ì‰a ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈»∆…
ÁÈ¯ ‡ÏÂ (‰¯Bz) ÌÚË««»¿…≈«

(˙BˆÓ)57, לגבי ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿
המינים  שבארבעת ‡ÔÈהערבה Ï·‡¬»≈

ÌÓˆÚ „vÓ Èk ,Ì˙ÓL‡a ‰Ê∆¿«¿»»ƒƒ««¿»
,'eÎ ÁÈ¯Â ÌÚË Ì‰a LÈ והם ≈»∆««»≈«

רוצים  והיו ומצוות, לתורה שייכים כן

'ריח' ועם 'טעם' עם «∆‡l‡להיות
,‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰ „vnL∆ƒ«««¿»»»∆¿»
ÌÈÓz ÏL ˙BBaLÁ „vÓeƒ«∆¿∆¿ƒ

,ÌÈÚc שדעותיו הקדושֿברוךֿהוא ≈ƒ
דעות  מוגבלת, שדעתם אדם לבני מובנות תמיד לא אבל ושלימות, תמימות

e¯Áa ,È¯Ó‚Ï ‰‚N‰Â ‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L פרטית בהשגחה ∆≈¿«¿»≈¬»»«¬»»¿«¿≈»¬
L¯BcL ·vÓe „ÓÚÓa Ì˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â ,el‡ ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈaƒƒ≈¿»≈¿∆¡ƒ»¿«¬»«»∆≈
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קּיּום  על נפׁש מסירת ׁשּדֹורׁש ּומּצב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבמעמד

העליֹון  הרצֹון מּצד הּוא זה ׁשּכל ּומצֹות, ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

הּטענה, יׁשנּה זה על א נפׁש. המסירּות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּתפּלה 68ּכמֹו ּכי 69ּבענין לעני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

גֹו' ׁשּמּצד 70יעטֹוף אמת ׁשהן טֹוען, ׁשהעני , ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּדמׁשּפיע  הענין להיֹות צרי הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָסדר

ּומּצב  ּבמעמד להיֹות צרי והּמקּבל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּומקּבל,

מחזיק  הּוא) (ׁשאז ריקן צרי71ּדכלי ולכן , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

- אףֿעלּֿפיֿכן אבל כּו', למּטה ּגם ּכן ְְֲִִֵֵַַַַָָלהיֹות

העני, להיֹות הּוא ּדוקא צרי מּדּוע - העני ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָטֹוען

ׁשההׁשּגחה  אּלא כּו', ּבאׁשמתם זה ׁשאין ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּנ"ל

הּתפּלה, ועלֿידי ּדוקא. ּבהם ּבחרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונה

והתחּברּות  התקּׁשרּות מּלׁשֹון ּגם 72ׁשהיא ּכֹולל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַ

נחל  ערבי  ענין (ׁשּזהּו יׂשראל ּדאהבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהענין

ּבכּמה  ּבארּוּכה  ּכמבֹואר ּבאחוה), ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשּגדלים

יׂשראל  אהבת ׁשּבמצות העילּוי ּגֹודל ,73מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הּזקן  אדמּו"ר היא 74ּוכמאמר יׂשראל ׁשאהבת , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלקי הוי' את ואהבּת הוי', לאהבת וגם 75ּכלי , ְְְְְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

- מהוי' ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור עצמּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלבחינת

כּו', הּמנּגדים ּכל ׁשּיתּבּטלּו ּופֹועלים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָממׁשיכים

ּובקרֹוב  הּנ"ל, ׁשּבהפטרה הענינים ּפרטי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּככל

ּובזקנינּו ּבנערינּו מּׁשם הּיציאה ּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּמׁש

ּובבנֹותינּו ּפרסה 76ּבבנינּו תּׁשאר לא ׁשאפילּו77, , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ

יּׁשאר  לא אחד קדּוׁשה וניצֹוץ אחד ְְְִִִֵֶֶָָָָֹיהּודי

הּנה  יׁשּובּו ּגדֹול וקהל עֹולם 78ּבּגלּות, וׂשמחת , ְְְִֵַַָָָָָָָ

ראׁשם  .79על ַָֹ
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(6813 ס"ע (שם תקעו סד"ה גם וראה .(29 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת זו שנה ממעמקים המעלות שיר סד"ה

א.69)ואילך). קב, תלא.70)תהלים ע' תרכ"ז א.71)סה"מ מו, ואילך.72)סוכה סע"ד עט, תרומה תו"א ראה 73)ראה

בערכו. חב"ד הערכים ספר ישראל. אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ פל"ב. ה 74)תניא ספר צד. ע' תרצ"א סה"מ שיחות ראה

תכו. ע' ח"ג ואילך. קלד ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .56 ע' ה.75)תרפ"ט ו, בא 76)ואתחנן - ביצי"מ כמ"ש

ט. כו.77)יו"ד, יו"ד, ז.78)שם לא, יא.79)ירמי' נא, שם י. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÏkL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ לכך הסיבה כל ¿ƒ«∆∆«ƒ«»ƒ¿∆»∆

ולקיים  תורה ללמוד כדי נפש מסירות שדורש במצב נמצאים אלה שאנשים

LÙמצוות ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚa ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡e‰ הקדוש ƒ«»»»∆¿¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
נפש  המסירות עניין את עמו, הכמוסים מטעמים רוצה, הוא ÏÚברוך C‡ .««

BÓk ,‰Úh‰ dLÈ ‰Ê∆∆¿»««¬»¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL68 במאמרים ∆ƒ¿»≈¿≈

זו, שנה תשרי חודש בתחילת שנאמרו

lÙz‰תשכ"ז, ÔÈÚa69Èk ÈÚÏ ¿ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒƒ
'B‚ ÛBËÚÈ70, המיוחד התוכן לגבי «¬

העני  תפילת ÔÚBËשל ÈÚ‰L כלפי ∆∆»ƒ≈
ומבקש  ∆¡≈∆,Ó‡Ô‰L˙הקדושֿברוךֿהוא

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò „vnL של ∆ƒ«≈∆ƒ¿«¿¿
וכן  לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת

למטה  מלמעלה האלוקי השפע ירידת

הזה  לעולם BÈ‰Ï˙עד CÈ¯»̂ƒƒ¿
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÔÈÚ‰'ב'סדר »ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«≈

כל  הרוחניות הדרגות של השתלשלות'

לזו  ומשפיע שמעליה מזו מקבלת דרגה

עובר  והשפע האור שכל כך שתחתיה,

ומקבל  משפיע Ïa˜n‰Âבדרך ,¿«¿«≈
·vÓe „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¬»«»
(‡e‰ Ê‡L) Ô˜È¯ ÈÏÎcƒ¿ƒ≈»∆»

˜ÈÊÁÓ71 ההשפעה את ,ומכיל «¬ƒ
ÔÎÏÂ הדברים סדר הוא שכך כיוון ¿»≈

Ìbלמעלה Ôk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«
,'eÎ ‰hÓÏ ומסירת בירידת גם וכך ¿«»

של  סדר בעולם נקבע הגשמי השפע

מקבלים  ויש נותנים ויש ומקבל משפיע

ÔÚBË Z ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
‡˜Âc CÈ¯ˆ ÚecÓ Z ÈÚ‰∆»ƒ««»ƒ«¿»
Ï"pÎÂ ,ÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿∆»ƒ¿««

,'eÎ Ì˙ÓL‡a ‰Ê ÔÈ‡L של ∆≈∆¿«¿»»
רדיפות  תחת הנתונים היהודים

הרוחני  במצבם «∆‡l‡שפוגעות
‰¯Áa ‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰L∆««¿»»»∆¿»»¬»
,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚÂ .‡˜Âc Ì‰a»∆«¿»¿«¿≈«¿ƒ»

˙e¯aÁ˙‰Â ˙e¯M˜˙‰ ÔBLlÓ ‡È‰L72, שינוי את לפעול ניתן ∆ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
המרחב. אל יצאו במיצר הנתונים והיהודים העני מלהיות יחדל שהעני המצב

- בכך שמסייע עניין עוד יש לתפילה c‡‰·˙ובנוסף ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏBk≈«»ƒ¿»¿«¬«
‰ÂÁ‡a ÌÈÏ„bL ÏÁ È·¯Ú ÔÈÚ e‰fL) Ï‡¯NÈ על להורות ƒ¿»≈∆∆ƒ¿««¿≈««∆¿≈ƒ¿«¿»

aהאחדות  ¯‡B·Ók ,(‰ke¯‡ «¿»«¬»
ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿∆»ƒ

Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ˙ÂˆÓaL73, ∆¿ƒ¿««¬«ƒ¿»≈
והשפעות  ברכות לפעול שלה והכוח

‡„eÓ"¯מלמעלה  ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««¿
Ô˜f‰74, אהבת לגבי לשאלה במענה «»≈

גדולה  יותר מהן איזו ישראל ואהבת ה'

ÈÏk ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡L∆«¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,'ÈÂ‰ ˙·‰‡Ï¿«¬«¬»»¿»«¿»≈¬»»

EÈ˜Ï‡75Ì‚Â היא , ישראל אהבת ¡…∆¿«
לאהבה  להגיע eÓˆÚ˙כלי ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»≈¬»»
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ Z«¿ƒƒ¬ƒ
,'eÎ ÌÈ„bn‰ Ïk eÏha˙iL∆ƒ¿«¿»«¿«¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎk¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ

,Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL מתואר בה ∆««¿»»««
ויתקדש  יתגדל הקדושֿברוךֿהוא כיצד

מה  על העולם אומות את כשיעניש

ישראל  לבני LnÓשעשו ·B¯˜·e¿»«»
ÌMÓ ‰‡Èˆi‰ ‰È‰z,כאמור ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ»

ימים  באותם שהיו היהודים על הכוונה

המועצוּת ברית ≈«¿eÈ¯Ú·ƒבמדינות
eÈ˙B··e eÈ·a eÈ˜Ê·e76, ƒ¿≈≈¿»≈ƒ¿≈

‰Ò¯t ¯‡M˙ ‡Ï77 שכתוב כמו …ƒ»≈«¿»
שלא  ממצרים ישראל בני יציאת לעניין

אחת  פרסה אפילו מצרים בארץ תישאר

שנאמר  כפי ישראל בני של בהמות של

מצרים  יציאת לגבי eÏÈÙ‡Lבתורה ,∆¬ƒ
‰Le„˜ ıBˆÈÂ „Á‡ È„e‰È¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ï‰˜Â ,˙eÏba ¯‡MÈ ‡Ï „Á‡∆»…ƒ»≈«»¿»»

‰p‰ e·eLÈ ÏB„b78˙ÁÓNÂ , »»≈»¿ƒ¿«
ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ79. »«…»
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התחּלקּות  ּבבחינת ּבאה היא הרי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהעצמּות,

.62ּדוקא  ְַָ

על ‡ÌÓח) מֹורה ּגׁשמים ּגבּורֹות ׁשענין אף »¿»ְְְִִֶֶַַַָ

מּכלֿמקֹום  כּו', העצמּות ְְִִֶַָָָּתגּבֹורת

האֹור  ּבחינת ׁשּיּומׁש הּוא העילּוי ְְְִִִֶַַַָָּתכלית

ׁשּזהּו ּגׁשמים, ּגבּורֹות מענין ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

מים  מים ּתאמרּו אל הּוא 63ׁשאמרּו הּתכלית ּכי , ְְְִִִִֶַַַַַָֹ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור עצמּות ּבחינת ְְְְְִֵֶֶַַַַָׁשּיּומׁש

מים. מים מּבחינת ְִִִִַַַַּגם

ÔÈÚÂ ֿ על הּׁשלימה ּבּגאּולה ּבקרֹוב ּיתּגּלה זה ¿ƒ¿»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵֵֶַַַָידי

ה' והיה הּסּוּכֹות: ּדחג  ּבהפטרה ְְְְִֶַַַַָָָָׁשאֹומרים

אחד  ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל

אחד  ז"ל 64ּוׁשמֹו רּבֹותינּו וכדרׁשת יהיה 65, ׁשאז ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ּכפי נקרא ויהיה והּמטיב, הּטֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָּכּולֹו

מה 66נכּתב  ּגם יקּוים ואז ּבהפטרה . ׁשּכתּוב ְְְְִֶַַַַַָָָָָ

גֹו' ההּוא ּבּיֹום והיה סּוּכֹות: הּמֹועד חֹול ְְֵַַַַָָָּדׁשּבת

והתקּדׁשּתי  והתּגּדלּתי וגֹו' ּבאּפי חמתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָּתעלה

גֹו' רּבים ּגֹוים לעיני ּובמיּוחד 67ונֹודעּתי ּכֹולל , ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

יהּודים  נמצאים ׁשּבהם מדינֹות לאֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבנֹוגע

לפי  יכֹולים ואין ּומצֹות ּתֹורה לקּים ְְְְְְִִִֵֵֶַָָׁשרצֹונם

הם  נמצאים זה ּובגלל כּו', אֹותם מניחים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשאין

ולא  (ּתֹורה) טעם לא ּבהם ׁשאין ּומּצב ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבמעמד

(מצֹות) מּצד 57ריח ּכי ּבאׁשמתם, זה אין אבל , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּמּצד  אּלא כּו', וריח טעם ּבהם יׁש ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמם

ּתמים  ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומּצד העליֹונה, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָההׁשּגחה

לגמרי, והׂשגה מהבנה למעלה ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדעים,

אֹותם  והעמידּו אּלּו, סגּולה  ּביחידי ְְֱֲִִִֵֵֶָָָּבחרּו
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א'שלה.62) ע' ח"ג תער"ב תקס"ה 63)המשך ואילך. צו ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ד. עג, יתרו תו"א וראה ב. יד, חגיגה

תרלב. ע' ט.64)ח"ב יד, א.65)זכרי' נ, (המו"ל).66)פסחים קצת יחֿכג.67)חסר לח, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È‰ È¯‰ ,˙eÓˆÚ‰ ˙¯Ba‚˙a ‰‡aL ‰ÚtL‰ ÏÎc ,‡˜Âc«¿»¿»«¿»»∆»»¿ƒ¿∆»«¿¬≈ƒ

‡˜Âc ˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ‰‡a62 החסד שהשפעת בחסידות כמבואר »»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«¿»
אחד) בזרם נמוך למקום גבוה ממקום היורדים מים (כמו אחת בבת באה

השפעת  (כמו בהתחלקות באה "גבורות" באמצעות שבאה השפעה ואילו

המורכב  הדיבור באמצעות שכלי רעיון

הגשם  גם ולכן רבות) ומילים מאותיות

אבל, אחד. בשטף ולא בטיפות יורד

צמצום  של גבורה זו אין כאמור,

השפעה  של גבורה אלא שפע ומניעת

והשפעה  רבים חלקים עם מוגברת

רבה.

˙B¯e·b ÔÈÚL Û‡ ÌÓ‡ (Á»¿»«∆ƒ¿«¿
˙¯Ba‚z ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈÓLb¿»ƒ∆«ƒ¿∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ»»
CLÓeiL ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒ∆¿«
Ìb ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»«
e‰fL ,ÌÈÓLb ˙B¯e·b ÔÈÚÓ≈ƒ¿«¿¿»ƒ∆∆

e¯Ó‡L שנכנסו "ארבעה על בגמרא ∆»¿
עקיבא  רבי להם ואמר לפרדס"

וצלול  בוהק שיש אבני יראו שכאשר

ÌÈÓכמים ÌÈÓ e¯Ó‡z Ï‡63 «…¿«ƒ«ƒ
אסור  (כי ללכת אפשר איך ותתמהו

מים), אינו והשיש שקר לומר

היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

"מים" ולבקש לומר Èkƒשאין
˙ÈÁa CLÓeiL ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ∆¿«¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««ƒ

ÌÈÓ עניין היא מים שבחינת ואף «ƒ
בתגבורת, באה והשפעתם ביותר נעלה

התגלות  שתהיה הוא העיקר סוף סוף

שלמעלה  בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

נעלות. הכי הדרגות מכל

‰Ê ÔÈÚÂ של ומהותו עצמותו של ¿ƒ¿»∆
הוא  ברוך B¯˜a·הקדוש ‰lb˙iƒ¿«∆¿»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÈÏM‰ ‰Ïe‡ba«¿»«¿≈»«¿≈
ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆»¿«
‰¯ËÙ‰a ÌÈ¯ÓB‡L „eÚi‰«ƒ∆¿ƒ««¿»»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â :˙Bkeq‰ ‚Ác¿««¿»»¿∆∆

„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ Ïk ÏÚ64, «»»»∆««ƒ¿∆∆»¿∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯„ÎÂ65,·ÈËn‰Â ·Bh‰ BÏek ‰È‰È Ê‡L ¿ƒ¿»««≈«∆»ƒ¿∆«¿«≈ƒ

·zÎ ‡e‰L ÈÙk ‡¯˜ ‰È‰ÈÂ66 והיה" זה פסוק על הגמרא כדברי ¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»

אינו  כעת וכי אחד": ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ, כל על למלך ה'

הזה, העולם הבא. העולם הזה כעולם לא חנינא: בר אחא רבי אמר אחד?

ברוך  אומר רעות בשורות ועל והמטיב הטוב ברוך אומר טובות בשורות על

וכי  – אחד" "ושמו ובהמשך: והמטיב. הטוב כולו הבא לעולם האמת, דיין

בר  נחמן רב אמר אחד? שמו אין כעת

הבא. העולם הזה כעולם לא יצחק:

ונקרא  ה"י ביו"ד נכתב הזה, העולם

כולו  הבא לעולם אבל דל"ת, באל"ף

ביו"ד  ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד,

ה"י.

Ê‡Â הגאולה בוא Ìbעם ÌÈe˜È ¿»¿««
˙aLc ‰¯ËÙ‰a ·e˙kL ‰Ó«∆»««¿»»¿«»
‰È‰Â :˙BkeÒ „ÚBn‰ ÏBÁ«≈¿»»

ÏÚz 'B‚ ‡e‰‰ ÌBiaÈ˙ÓÁ ‰ «««¬∆¬»ƒ
ÈzÏcb˙‰Â 'B‚Â Èt‡a¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÈÈÚÏ ÈzÚ„BÂ ÈzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈

'B‚ ÌÈa¯ ÌÈBb67ÏÏBk , ƒ«ƒ≈
„ÁeÈÓ·e גם כוללת זו נבואה ƒ¿»

במיוחד  Ô˙B‡Ïומתייחסת Ú‚Ba¿≈«¿»
ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÈ„Ó¿ƒ∆»∆ƒ¿»ƒ
‰¯Bz Ìi˜Ï ÌBˆ¯L ÌÈ„e‰È¿ƒ∆¿»¿«≈»
ÔÈ‡L ÈÙÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â ˙BˆÓeƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ∆≈

Ì˙B‡ ÌÈÁÈÓ להם מאפשרים לא ¿ƒƒ»
,'eÎ הרבי היה ההם בשנים כי יצויין

רוסיה  יהודי על קרובות לעתים מדבר

שנים  באותן המיוחד »¿ÏÏ‚·eƒומצבם
‰Ê השלטונות של הרדיפות בגלל ∆

Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ יהודים אותם ƒ¿»ƒ≈
‡Ï Ì‰a ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈»∆…
ÁÈ¯ ‡ÏÂ (‰¯Bz) ÌÚË««»¿…≈«

(˙BˆÓ)57, לגבי ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿
המינים  שבארבעת ‡ÔÈהערבה Ï·‡¬»≈

ÌÓˆÚ „vÓ Èk ,Ì˙ÓL‡a ‰Ê∆¿«¿»»ƒƒ««¿»
,'eÎ ÁÈ¯Â ÌÚË Ì‰a LÈ והם ≈»∆««»≈«

רוצים  והיו ומצוות, לתורה שייכים כן

'ריח' ועם 'טעם' עם «∆‡l‡להיות
,‰BÈÏÚ‰ ‰ÁbL‰‰ „vnL∆ƒ«««¿»»»∆¿»
ÌÈÓz ÏL ˙BBaLÁ „vÓeƒ«∆¿∆¿ƒ

,ÌÈÚc שדעותיו הקדושֿברוךֿהוא ≈ƒ
דעות  מוגבלת, שדעתם אדם לבני מובנות תמיד לא אבל ושלימות, תמימות

e¯Áa ,È¯Ó‚Ï ‰‚N‰Â ‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L פרטית בהשגחה ∆≈¿«¿»≈¬»»«¬»»¿«¿≈»¬
L¯BcL ·vÓe „ÓÚÓa Ì˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â ,el‡ ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈaƒƒ≈¿»≈¿∆¡ƒ»¿«¬»«»∆≈
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f"kyz'dכ ,zekeq crend leg zay zgiy

כי: - הראשון מהלילה מתחילה השואבה בית ששמחת לעיל להאמור בסתירה זה אין אבל

מובא  גופא הנ"ל mindשגם15בהמשך zai`y'ר שיטת לפי שזהו הסוכות, דחג ב' ביום רק היתה
תענית  במסכת בתירה בן הסוכות,16יהודה דחג ב' מיום החל בלבד, ימים ששה במשך הי' המים שניסוך

השני  היום בקרבנות אלא נכתבה לא המים) ניסוך מרומז (שבה "ונסכיהם" שתיבת ;17כיון

לפי הוא - הראשון מהלילה כבר ישנו ברוחניות השואבה בית שמחת שענין לעיל האמור c"qtdואילו
dkldl18"משנה כ"סתם שהוא הענין 19, הי' הראשון ביום שגם וכיון הראשון. ביום גם הי' המים שניסוך ,

ד"בששון" הענין מתחיל אז שכבר מובן הרי - מים" התחלת 20ד"ושאבתם היתה השבות מצד ורק ,
הסוכות. דחג ב' ביום רק השמחה

הזקן  רבינו (כמ"ש שני בית בזמן נתקנו שבות עניני רוב שהרי שני, בבית רק הוא זה שכל אלא
ר 21בלקו"ת  בית בזמן אבל ועד"ז ), הסוכות. דחג א' ביום בפועל השואבה בית שמחת התחלת היתה אשון

הסוכות. דחג א' ביום היא השואבה בית שמחת שהתחלת אלינו, בנוגע מובן

אליבא „. שאינה אף בתירא, בן יהודה ר' דעת לפי מבאר מהר"ש שאדמו"ר כך על לתמוה ואין
בכ"מ  מצינו שהרי - אלקים 22דהלכתא דברי ואלו ש"אלו כיון ההלכה, כפי שאינה דעה גם שמבארים

.23חיים"
קודם  בהתוועדות וכמשנ"ת דתורה, בנגלה כמו אינו דתורה בנסתר ההלכה פסק שלפעמים ובפרט

במכתב 24ראשֿהשנה  גם דעות 25(ונזכר ולכמה המזון, ברכת (מלבד מדרבנן הם שברכות שאף גם 26), -
מהימנא  ברעיא איתא מ"מ, התורה), ש 27ברכת דהיינו אורייתא", "בפקודי הן הן lkשהברכות הברכות

מדאורייתא.

בלקו"ת  מבאר הזקן שרבינו מצינו פשוט"28ועד"ז יעל של השנה ראש של ד"שופר אף 29הענין -
כן  אינה נגלה ע"פ .30שההלכה

ישנו  (שכבר בריגא שנאמר מריביו יחתו הוי' ד"ה במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק כמ"ש - בזה והביאור
כ 31ב"קופיר") המדריגות ב' ישנם דר"ה בהעבודה הנה ש"באמת ישנו , הרוחנית שבעבודה והיינו, ו'",

להלכה, שאינו אע"פ פשוט", יעל של ד"שופר האופן גם אלא ההלכה, כפי כפוף, דשופר האופן רק לא
זה. אופן גם החסידות בתורת מבארים ולכן

בידן"‰. עלתה ולא כרשב"י עשו ש"הרבה שאף שמצינו, מה גם יובן יחידי 32ועפ"ז אצל הנה ,
חייהם. כל התורה ללימוד המתמסרים ישנם הזה בזמן שגם ועד כזה, באופן העבודה היתה סגולה

אומנתו" "תורתו של באופן התורה ללימוד מתמסר שבהם ידועים זמנים כאו"א אצל ישנם זה ,33ומעין
הוא  השמיטה שנת לאחר באה "הקהל" שמצות לכך הטעמים א' שהרי השמיטה, בשנת משום 34ובפרט

נעשים  ועי"ז התורה, ללימוד יותר להתמסר יכולים ולכן האדמה, מעבודת בנ"י פנויים השמיטה שבשנת
בתורה  ענינים קיבלו שאז ד"הקהל", הענינים לקבלת כו'.35מוכשרים המלך עם להחיבור ועד ,
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רפצ"ז.15)
א.16) ג,
לג.17) כט, פינחס
ה"ו.18) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם
רפ"ד.19) סוכה
ג.20) יב, ישעי'
ג.21) נז, ר"ה דרושי
וש"נ.22) .352 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
וש"נ.23) ב. יג, עירובין
מנ"א 24) כ"ף עקב, דש"פ גו' וברכת ושבעת ואכלת רד"ה

וש"נ. ואילך). 252 ע' חמ"ז (תו"מ דאשתקד
ואכלת).25) ד"ה (בהערה קצא ע' חכ"ד אג"ק

וש"נ.26) .148 ע' חי"ד לקו"ש ראה
ואילך.27) ב ער, זח"ג
ואילך.28) א מה, נצבים
(במשנה).29) ב כו, ר"ה
תקפו.30) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע
בהנסמן 31) (וראה 8 ע' תרפ"ט בסה"מ לאח"ז נדפס פ"ו,

ואילך. 21 ע' חכ"ד תו"מ גם וראה .(62 בהערה שם
ב.32) לה, ברכות
א.33) יא, שבת
וש"נ.34) .612 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ה"ו.35) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם ראה

.f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזקן ‡. רבינו כותב מ"מ, הדורות, ירידת שישנה שאע"פ כמ"פ, כבר יום 1דובר של (ה"אושפיזא"
. ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל .זה) ומחודש חדש  אור  עולם . מימי  עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון .

ואפילו  ראשון, בבית שהאיר מהאור גם למעלה שני, בית בזמן שהאיר מהאור למעלה - כזה" עליון אור
באשלמותא" סיהרא ד"קיימא בהזמן שהאיר מהאור .2למעלה

לעיל  המדובר ע"פ כמובן - ויום יום בכל גם הוא עד"ז לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים ,3[וכשם
המלכות  עליית הוא שבהם שבתפלה, ראשונות ברכות ג' והו"ע ויום, יום בכל גם ישנה דר"ה שהעבודה

בר"ה]. כמו המלכות, ובנין

חבירו" משל כו' מרובה ויום יום "בכל בגמרא שאיתא כו'"4ואף אנו כמלאכים ראשונים ו"אם ,5,
(בתמי') דרי" ("עס 6ו"אכשור ויותר יותר ומתעלים הולכים בהעלם, אבל להגילוי, בנוגע רק זה הרי -

העכער"). און העכער אלץ ַווערט

ש  שאע"פ - התומ"צ לכללות בנוגע הוא הולכים [וכן בהעלם מ"מ, ירידה, של באופן זה הרי בגלוי
צדקנו]. משיח ע"י בגשמיות, גם כן יומשך ועי"ז ומתעלים,

התיבה  כמשל זה למי 7והרי אחת טובה אבן בתיבה לו שיש מי דומה אינו סגורה, בהיותה שגם ,
של  בידו דהיינו, התיבה, בעל של בידיו המפתחות נמצאים שבנדו"ד ובפרט טובות. אבנים כמה לו שיש

בתומ"צ. הריבוי ע"י זה אור לגלות שבידו מישראל, כאו"א

השואבה:·. בית שמחת - לעניננו בנוגע  ועד"ז
עתה, גם זה ענין ישנו ברוחניות מ"מ, הבית, בזמן רק השואבה בית שמחת היתה שבגשמיות אף

(כנ"ל). יותר עליון אור בתוספת - ואדרבה

שבזמן  השואבה בית שמחת לגבי עתה השואבה בית בשמחת מעלה יש בגשמיות גם הנה לזה, ונוסף
תקנתנו" זוהי "קלקלתנו - כי 8הבית שהיתה 9- כיון השואבה, בית בשמחת הגבלות היו הבית בזמן ,

וכו') אש של אבוקות מנורות, מדליקים שהיו גם (ומה ויו"ט שבת דוחה שאינו "חליל" ע"י ,10נערכת
כך, כו', חליל ללא להיותה השואבה, בית שמחת להיות יכולה הראשון בלילה גם הנה עתה, משא"כ

ראשון  ביו"ט השואבה בית שמחת עורכים היו לא שבגללו השבות ענין שייך .11שלא

ולהעיר:‚.
"וככה" הסוכות 12בהמשך דחג ב' ביום מתחיל השואבה בית שמחת שענין מהר"ש, אדמו"ר כותב

(מיד  הסוכה ענין צ"ל לראש שלכל - בטעמא  מילתא ומבאר המינים. דארבעת העבודה לאחרי דוקא,
יו"ט  (מ 13בליל כן ולאחרי מקיף, בחי' שהוא השחר ), עמוד משעלה עכ"פ או החמה, העבודה 14הנץ באה (

השואבה. בית דשמחת הענין ישנו לאח"ז ורק בפנימיות; המקיף המשכת שענינה מינים, דד'
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סי"ד.1) אגה"ק תניא
כו.2) פט"ו, שמו"ר וראה ועוד. רע"א. קנ, זח"א
(3.(50 ע' (לעיל ס"ו תשרי ו' שיחת
א.4) מט, סוטה
(5.14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ב קיב, שבת ע"פ
וש"נ).
וש"נ.6) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
דברים7) לקו"ת בראשית. ס"פ תו"א ובכ"מ.ראה ב. א,
תיקונו".8) זהו "קלקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד
בהערה 9) בתחלתה דאשתקד שחוהמ"ס שיחת גם ראה

וש"נ. .(86 ע' חמ"ה (תו"מ

רפ"ה.10) סוכה
(בנוגע 11) שחוק בבת ואמר הפסיק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ע"י  המים ענין י"ח לצאת יכולים לסוכה): שחדרו הגשמים למי
ואז, וש"נ), א. יז, (ב"ק תורה" אלא מים "אין - בתורה הדיבור

לגמרי. שיפסק ועד הגשם, יחלש
ביה"ש 12) שמחת שיחת גם וראה ואילך. פצ"ז - תרל"ז

ואילך). 47 ע' חכ"א ח"י; (תו"מ ואילך ס"הֿו תשח"י תשי"ד;
וש"נ.

ב.13) לג, סוכה - ה"ג ד"ה פרש"י ראה
רסתרנ"ב.14) או"ח טושו"ע



כי f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

כי: - הראשון מהלילה מתחילה השואבה בית ששמחת לעיל להאמור בסתירה זה אין אבל

מובא  גופא הנ"ל mindשגם15בהמשך zai`y'ר שיטת לפי שזהו הסוכות, דחג ב' ביום רק היתה
תענית  במסכת בתירה בן הסוכות,16יהודה דחג ב' מיום החל בלבד, ימים ששה במשך הי' המים שניסוך

השני  היום בקרבנות אלא נכתבה לא המים) ניסוך מרומז (שבה "ונסכיהם" שתיבת ;17כיון

לפי הוא - הראשון מהלילה כבר ישנו ברוחניות השואבה בית שמחת שענין לעיל האמור c"qtdואילו
dkldl18"משנה כ"סתם שהוא הענין 19, הי' הראשון ביום שגם וכיון הראשון. ביום גם הי' המים שניסוך ,

ד"בששון" הענין מתחיל אז שכבר מובן הרי - מים" התחלת 20ד"ושאבתם היתה השבות מצד ורק ,
הסוכות. דחג ב' ביום רק השמחה

הזקן  רבינו (כמ"ש שני בית בזמן נתקנו שבות עניני רוב שהרי שני, בבית רק הוא זה שכל אלא
ר 21בלקו"ת  בית בזמן אבל ועד"ז ), הסוכות. דחג א' ביום בפועל השואבה בית שמחת התחלת היתה אשון

הסוכות. דחג א' ביום היא השואבה בית שמחת שהתחלת אלינו, בנוגע מובן

אליבא „. שאינה אף בתירא, בן יהודה ר' דעת לפי מבאר מהר"ש שאדמו"ר כך על לתמוה ואין
בכ"מ  מצינו שהרי - אלקים 22דהלכתא דברי ואלו ש"אלו כיון ההלכה, כפי שאינה דעה גם שמבארים

.23חיים"
קודם  בהתוועדות וכמשנ"ת דתורה, בנגלה כמו אינו דתורה בנסתר ההלכה פסק שלפעמים ובפרט

במכתב 24ראשֿהשנה  גם דעות 25(ונזכר ולכמה המזון, ברכת (מלבד מדרבנן הם שברכות שאף גם 26), -
מהימנא  ברעיא איתא מ"מ, התורה), ש 27ברכת דהיינו אורייתא", "בפקודי הן הן lkשהברכות הברכות

מדאורייתא.

בלקו"ת  מבאר הזקן שרבינו מצינו פשוט"28ועד"ז יעל של השנה ראש של ד"שופר אף 29הענין -
כן  אינה נגלה ע"פ .30שההלכה

ישנו  (שכבר בריגא שנאמר מריביו יחתו הוי' ד"ה במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק כמ"ש - בזה והביאור
כ 31ב"קופיר") המדריגות ב' ישנם דר"ה בהעבודה הנה ש"באמת ישנו , הרוחנית שבעבודה והיינו, ו'",

להלכה, שאינו אע"פ פשוט", יעל של ד"שופר האופן גם אלא ההלכה, כפי כפוף, דשופר האופן רק לא
זה. אופן גם החסידות בתורת מבארים ולכן

בידן"‰. עלתה ולא כרשב"י עשו ש"הרבה שאף שמצינו, מה גם יובן יחידי 32ועפ"ז אצל הנה ,
חייהם. כל התורה ללימוד המתמסרים ישנם הזה בזמן שגם ועד כזה, באופן העבודה היתה סגולה

אומנתו" "תורתו של באופן התורה ללימוד מתמסר שבהם ידועים זמנים כאו"א אצל ישנם זה ,33ומעין
הוא  השמיטה שנת לאחר באה "הקהל" שמצות לכך הטעמים א' שהרי השמיטה, בשנת משום 34ובפרט

נעשים  ועי"ז התורה, ללימוד יותר להתמסר יכולים ולכן האדמה, מעבודת בנ"י פנויים השמיטה שבשנת
בתורה  ענינים קיבלו שאז ד"הקהל", הענינים לקבלת כו'.35מוכשרים המלך עם להחיבור ועד ,
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רפצ"ז.15)
א.16) ג,
לג.17) כט, פינחס
ה"ו.18) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם
רפ"ד.19) סוכה
ג.20) יב, ישעי'
ג.21) נז, ר"ה דרושי
וש"נ.22) .352 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
וש"נ.23) ב. יג, עירובין
מנ"א 24) כ"ף עקב, דש"פ גו' וברכת ושבעת ואכלת רד"ה

וש"נ. ואילך). 252 ע' חמ"ז (תו"מ דאשתקד
ואכלת).25) ד"ה (בהערה קצא ע' חכ"ד אג"ק

וש"נ.26) .148 ע' חי"ד לקו"ש ראה
ואילך.27) ב ער, זח"ג
ואילך.28) א מה, נצבים
(במשנה).29) ב כו, ר"ה
תקפו.30) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע
בהנסמן 31) (וראה 8 ע' תרפ"ט בסה"מ לאח"ז נדפס פ"ו,

ואילך. 21 ע' חכ"ד תו"מ גם וראה .(62 בהערה שם
ב.32) לה, ברכות
א.33) יא, שבת
וש"נ.34) .612 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ה"ו.35) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם ראה

.f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזקן ‡. רבינו כותב מ"מ, הדורות, ירידת שישנה שאע"פ כמ"פ, כבר יום 1דובר של (ה"אושפיזא"
. ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל .זה) ומחודש חדש  אור  עולם . מימי  עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון .

ואפילו  ראשון, בבית שהאיר מהאור גם למעלה שני, בית בזמן שהאיר מהאור למעלה - כזה" עליון אור
באשלמותא" סיהרא ד"קיימא בהזמן שהאיר מהאור .2למעלה

לעיל  המדובר ע"פ כמובן - ויום יום בכל גם הוא עד"ז לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים ,3[וכשם
המלכות  עליית הוא שבהם שבתפלה, ראשונות ברכות ג' והו"ע ויום, יום בכל גם ישנה דר"ה שהעבודה

בר"ה]. כמו המלכות, ובנין

חבירו" משל כו' מרובה ויום יום "בכל בגמרא שאיתא כו'"4ואף אנו כמלאכים ראשונים ו"אם ,5,
(בתמי') דרי" ("עס 6ו"אכשור ויותר יותר ומתעלים הולכים בהעלם, אבל להגילוי, בנוגע רק זה הרי -

העכער"). און העכער אלץ ַווערט

ש  שאע"פ - התומ"צ לכללות בנוגע הוא הולכים [וכן בהעלם מ"מ, ירידה, של באופן זה הרי בגלוי
צדקנו]. משיח ע"י בגשמיות, גם כן יומשך ועי"ז ומתעלים,

התיבה  כמשל זה למי 7והרי אחת טובה אבן בתיבה לו שיש מי דומה אינו סגורה, בהיותה שגם ,
של  בידו דהיינו, התיבה, בעל של בידיו המפתחות נמצאים שבנדו"ד ובפרט טובות. אבנים כמה לו שיש

בתומ"צ. הריבוי ע"י זה אור לגלות שבידו מישראל, כאו"א

השואבה:·. בית שמחת - לעניננו בנוגע  ועד"ז
עתה, גם זה ענין ישנו ברוחניות מ"מ, הבית, בזמן רק השואבה בית שמחת היתה שבגשמיות אף

(כנ"ל). יותר עליון אור בתוספת - ואדרבה

שבזמן  השואבה בית שמחת לגבי עתה השואבה בית בשמחת מעלה יש בגשמיות גם הנה לזה, ונוסף
תקנתנו" זוהי "קלקלתנו - כי 8הבית שהיתה 9- כיון השואבה, בית בשמחת הגבלות היו הבית בזמן ,

וכו') אש של אבוקות מנורות, מדליקים שהיו גם (ומה ויו"ט שבת דוחה שאינו "חליל" ע"י ,10נערכת
כך, כו', חליל ללא להיותה השואבה, בית שמחת להיות יכולה הראשון בלילה גם הנה עתה, משא"כ

ראשון  ביו"ט השואבה בית שמחת עורכים היו לא שבגללו השבות ענין שייך .11שלא

ולהעיר:‚.
"וככה" הסוכות 12בהמשך דחג ב' ביום מתחיל השואבה בית שמחת שענין מהר"ש, אדמו"ר כותב

(מיד  הסוכה ענין צ"ל לראש שלכל - בטעמא  מילתא ומבאר המינים. דארבעת העבודה לאחרי דוקא,
יו"ט  (מ 13בליל כן ולאחרי מקיף, בחי' שהוא השחר ), עמוד משעלה עכ"פ או החמה, העבודה 14הנץ באה (

השואבה. בית דשמחת הענין ישנו לאח"ז ורק בפנימיות; המקיף המשכת שענינה מינים, דד'
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סי"ד.1) אגה"ק תניא
כו.2) פט"ו, שמו"ר וראה ועוד. רע"א. קנ, זח"א
(3.(50 ע' (לעיל ס"ו תשרי ו' שיחת
א.4) מט, סוטה
(5.14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ב קיב, שבת ע"פ
וש"נ).
וש"נ.6) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
דברים7) לקו"ת בראשית. ס"פ תו"א ובכ"מ.ראה ב. א,
תיקונו".8) זהו "קלקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד
בהערה 9) בתחלתה דאשתקד שחוהמ"ס שיחת גם ראה

וש"נ. .(86 ע' חמ"ה (תו"מ

רפ"ה.10) סוכה
(בנוגע 11) שחוק בבת ואמר הפסיק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ע"י  המים ענין י"ח לצאת יכולים לסוכה): שחדרו הגשמים למי
ואז, וש"נ), א. יז, (ב"ק תורה" אלא מים "אין - בתורה הדיבור

לגמרי. שיפסק ועד הגשם, יחלש
ביה"ש 12) שמחת שיחת גם וראה ואילך. פצ"ז - תרל"ז

ואילך). 47 ע' חכ"א ח"י; (תו"מ ואילך ס"הֿו תשח"י תשי"ד;
וש"נ.

ב.13) לג, סוכה - ה"ג ד"ה פרש"י ראה
רסתרנ"ב.14) או"ח טושו"ע
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הזקן: לרבינו בנוגע גם היא זו ושאלה

שהרי  - הזקן רבינו ע"י התחיל המעיינות הפצת של הענין שאמיתית נשיאינו רבותינו בשיחות מבואר
מלובשים  וגם באריכות, היו הזקן רבינו אצל משא"כ בקיצור, ה"תורות" היו והמגיד הבעש"ט אצל
לתורות  מתאימים עדיין נשארו והשגה, בהבנה מלובשים בהיותם שגם [אלא וכו' והשגה בהבנה

וכידוע  באות 51הבעש"ט, "אות שהוא ומעשיהם", "מראיהם הדרוש אודות להמגיד הבעש"ט שאמר מה
שבנפש  בחב"ד גם ותחדור תתפשט החסידות שתורת פעל הזקן שרבינו כלומר ממני"], שקיבלת כפי

כו'. שבנפש במדות וגם

מר" "קאתי - חוצה" מעינותיך ש"יפוצו ע"י שתבוא השלימות גם הנה -52ולכן, משיחא מלכא דא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כלשון ומייסדה שראשה חב"ד, חסידות הפצת ע"י דוקא הזקן.53תהי' רבינו הוא (

הוא הזקן רבינו של שענינו מצד ieaixונמצא, מגיע שהמיעוט [ואף מועט דבר שענינה בקיעה ולא ,
ואורות כלים ריבוי להיות צריך הרי - והתגבורת הפסוק lretaהריבוי של השייכות מהי וא"כ, כנ"ל]. ,

הזקן? לרבינו גו'" יבקע "אז

.Ë) אדמו"ר כ"ק ביאור ע"פ נ"ע מהורש"ב ויובן הבקיעה,54) שהו"ע בענין התיקון, שענין שמבאר
שהו"ע  תוהו, משא"כ בקיעה; של באופן היא שיציאתם דא"ק, ממצחא היוצאים האורות הו"ע מ"ה, שם

שי  דא"ק, פה חוטם דאוזן מההבלים הוא ס"ג, התיקון שם בכח ולכן, בקיעה. של באופן אינה ציאתם
בתיקון. שיש הבקיעה מעלת מצד התוהו, את לתקן דוקא

בזה  :55והענין

שלפני  האור לגבי גם מעלה בו שיש הצמצום, את שבוקע הקו על קאי - בשרשו הבקיעה ענין
המציאות, וכל החלל מקום כל וממלא בליֿגבול, הוא הצמצום שלפני שהאור שאף והיינו, הצמצום.
הצמצום, שלפני האור לגבי בהקו עילוי יש אעפ"כ, קצר", "קו בשם נקרא ולכן מועט, אור הוא הקו ואילו
גבורה  מבחי' נמשך עצמו והצמצום הצמצום, שלפני (הנעלם) חסד מבחי' נמשך הצמצום שלפני האור כי,
לגבי  רק (לא מעלה בו יש ולכן הנעלם, תפארת מבחי' נמשך הקו ואילו הצמצום; שלפני (הנעלמה)

הספירות. שאר לגבי התפארת ספירת כמעלת הצמצום, שלפני האור לגבי גם אלא) הצמצום,

מצד רק הוא זה שכל גםyxeyאלא עילוי יש ובאמת envrהקו, ewa הצמצום שלפני האור שהרי -
והתעלמות  סילוק או מיעוט, של באופן (אם הצמצום עליו שהצמצום 56פעל בלבד זו לא - הקו משא"כ ,(

הקו - אדרבה אלא הצמצום), שלפני האור על (כמו עליו העלים הצמצום.rwaלא חושך את

גם מעלה יש אך הענינים, בשורש רק הוא זה ביאור שגם envrאלא ewa קו" אלא שאינו שאע"פ -
אליהו" ב"פתח כמ"ש הפכים, מאחד ה"ה אעפ"כ ומייחד 57קצר", מזו) (ויתירה לון דקשיר הוא "אנת :

וגבו  בחסד התכללות פועל הוא הרי הנעלם, תפארת בבחי' שרשו שמצד והיינו, להמשכת לון", ועד רה,
החסד. בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד אור

שהקו בלבד זו שגםcg`nולא זאת, עוד אלא envrהפכים, ewa קשיר" (א) הפכיים: ענינים שני יש
וגם  ומגביל. שמודד ע"ש המדה", "קו בשם שנקרא (ב) התכללות, שפועל היינו, לון", ומייחד לון

הנעלם. תפארת בבחי' שרשו מצד הוא אלו הפכים דשני החיבור

כוללת  התפארת שבחי' הנעלם, תפארת מבחי' שנמשכת - החושך בקיעת - הבקיעה מעלת תוכן וזהו
הנ"ל. הענינים ג' כל
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א).51) (לא, ב' בהערה פט"ז ח"א רבי בית ראה
ובכ"מ.52) בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק ראה
ואילך.53) 158 ס"ע תש"א סה"ש ראה
ואילך.54) פרס"ג ח"א תער"ב המשך

פרע"ג.55) שם ראה
פכ"ח.56) שם ראה
א).57) (יז, בהקדמה תקו"ז
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כדאיתא  בתורה, חדשים ענינים שואבים היו שם שגם השואבה, בית שמחת לענין בנוגע ועד"ז
הפסוק  על בששון"20בתרגום מים כמ"ש 36"ושאבתם השמחה, את פעל בתורה אלו ענינים ולימוד ,37

לב". משמחי ישרים ה' "פקודי

"גדול  - המצוות בקיום וכן וחסידות, נגלה התורה, בלימוד עתה להוסיף כאו"א צריך לכך, ובהתאם
מעשה"תלמ  לידי שמביא השואבה.38וד בית דשמחת הענין כללות שזהו ,

ד"הקהל". הענין עם יחד בא השואבה בית דשמחת שהענין זו, בשנה ובפרט

השלישי. בביהמ"ק - כפשוטו ד"הקהל" הענין לקיום נזכה ועי"ז

***

.Â בזהר עלי'39איתא קרי "אברהם ברכתו: את מהם אחד כל נותן לסוכה, באים האושפיזין שכאשר ,
הוי' על תתענג יצלח 40אז לא עליך יוצר כלי כל עלי' קארי ויצחק מלכא 41, דוד האי שמעון ר' אמר ,

. לי' גו'אמר בביתו ועושר הון וגו' זרעו יהי' בארץ גבור קאמר יצחק אבל אז 42. אמר יעקב יבקע 43,
וגו'". אורך כשחר

דיום  האושפיזא החסידיים" ה"אושפיזין סדר וע"פ  הסוכות, דחג ג' דיום האושפיזא הוא שיעקב וכיון
הזקן  לרבינו גם שייך גו'" אורך כשחר יבקע "אז שהפסוק נמצא, הזקן, רבינו הוא הסוכות דחג .44ג'

.Ê בסידור האמצעי אדמו"ר ביאור גו'":45ובהקדם יבקע "אז בענין
. הדברים ביותר "וביאור תתמלא כאשר יין], או מים - משקין מלאה [שהיא וכיוצא החבית עד"מ .

יצי  הנה בוודאי  ואמנם שם. דרך המשקה ויצא וסדקים, בבקעים תבקע המילוי, להחזיק תוכל את ולא
. היא מזעיר מעט סדק דרך שיוצאת זאת מצד משקה מעלה יתרון דבקיעה זה ענין בכל יש הנה אך .

. הכלי יכילה שלא ההשפעה ותגבורת תוקף מצד באה הבקיעה שזאת לפי והוא, מ"ש אחר, יובן ובזה .
. הכלי,כאן יכילנו שלא או"מ בבחינת הוא שרשו מצד כי להיות פי' אורך, כשחר יבקע אמר שיעקב .

החושך  מתוך אור בקיעת בחינת שהוא השחר כמו כשחר , יבקע פי' והיינו וכנ"ל. לחוץ ויוצא בוקע ע"כ
כו'". וההעלם

פירושים  שני יש "שחר" בתיבת יבקע 46כלומר: "אז וזהו וחושך. שחרות ומלשון ואור, שחר מלשון :
האור  לגבי במיעוט הוא זה שאור ואף הלילה, וחשכת שחרות את בוקע השחר שאור - אורך" כשחר

נעלה. ענין שהוא מוכח הלילה, חשכת את בוקע זה שאור גופא מזה מ"מ, בצהריים, המאיר

.Á הענין היפך הוא יעקב של ענינו דלכאורה - דוקא יעקב ע"י נאמר זה פסוק מדוע להבין, צריך אך
גו'": יבקע ד"אז

שלימה" "מטתו היתה - נפש"47יעקב ה"שבעים יצאו ממנו ודוקא גדול"48, "גוי לאח"ז שנעשו עד ,49.
יעקב?! של ענינו היפך - מועט  ענין על הרומז הבקיעה, ענין ישנו יעקב אצל דוקא מדוע וא"כ,

רק זה הרי - כו' יותר נעלה ענין על מורה שהבקיעה לעיל שנתבאר ואילוzeki`aואף ,zenka מורה -
על הבקיעה התיקון herinענין עולם כמעלת בכמות, ריבוי גם צ"ל דבר של ולאמיתו "כלים 50. בו שיש ,

מרובים". "אורות לקבל שיוכלו כדי מרובים",
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ביה"ש 36) שמחת שיחת עה"פ. ורד"ק פרש"י גם ראה
.(60 ע' ח"ז (תו"מ בסופה תשי"ג

סע"א.37) ל, תענית וראה ט. יט, תהלים
וש"נ.38) ב. מ, קידושין
א.39) קד, ח"ג
יד.40) נח, ישעי'
יז.41) נד, שם
בֿג.42) קיב, תהלים
ח.43) נח, ישעי'
(תו"מ 44) סי"ט דאתשקד דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(80 ע' חמ"ה
ואילך.45) א רנח, הסוכות שער - דא"ח עם
וש"נ.46) .10 ע' ח"כ .215 ע' ח"ב תו"מ ראה
א.47) נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ט. לב, ברכה ד. ו, ואתחנן ספרי
כב.48) יו"ד, עקב
ה.49) כו, תבוא
ואילך.50) מז ע' תרס"ח ואילך. רלג ע' תרמ"ט סה"מ ראה

ואילך. רמט ע' תרפ"ד
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הזקן: לרבינו בנוגע גם היא זו ושאלה

שהרי  - הזקן רבינו ע"י התחיל המעיינות הפצת של הענין שאמיתית נשיאינו רבותינו בשיחות מבואר
מלובשים  וגם באריכות, היו הזקן רבינו אצל משא"כ בקיצור, ה"תורות" היו והמגיד הבעש"ט אצל
לתורות  מתאימים עדיין נשארו והשגה, בהבנה מלובשים בהיותם שגם [אלא וכו' והשגה בהבנה

וכידוע  באות 51הבעש"ט, "אות שהוא ומעשיהם", "מראיהם הדרוש אודות להמגיד הבעש"ט שאמר מה
שבנפש  בחב"ד גם ותחדור תתפשט החסידות שתורת פעל הזקן שרבינו כלומר ממני"], שקיבלת כפי

כו'. שבנפש במדות וגם

מר" "קאתי - חוצה" מעינותיך ש"יפוצו ע"י שתבוא השלימות גם הנה -52ולכן, משיחא מלכא דא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כלשון ומייסדה שראשה חב"ד, חסידות הפצת ע"י דוקא הזקן.53תהי' רבינו הוא (

הוא הזקן רבינו של שענינו מצד ieaixונמצא, מגיע שהמיעוט [ואף מועט דבר שענינה בקיעה ולא ,
ואורות כלים ריבוי להיות צריך הרי - והתגבורת הפסוק lretaהריבוי של השייכות מהי וא"כ, כנ"ל]. ,

הזקן? לרבינו גו'" יבקע "אז

.Ë) אדמו"ר כ"ק ביאור ע"פ נ"ע מהורש"ב ויובן הבקיעה,54) שהו"ע בענין התיקון, שענין שמבאר
שהו"ע  תוהו, משא"כ בקיעה; של באופן היא שיציאתם דא"ק, ממצחא היוצאים האורות הו"ע מ"ה, שם

שי  דא"ק, פה חוטם דאוזן מההבלים הוא ס"ג, התיקון שם בכח ולכן, בקיעה. של באופן אינה ציאתם
בתיקון. שיש הבקיעה מעלת מצד התוהו, את לתקן דוקא

בזה  :55והענין

שלפני  האור לגבי גם מעלה בו שיש הצמצום, את שבוקע הקו על קאי - בשרשו הבקיעה ענין
המציאות, וכל החלל מקום כל וממלא בליֿגבול, הוא הצמצום שלפני שהאור שאף והיינו, הצמצום.
הצמצום, שלפני האור לגבי בהקו עילוי יש אעפ"כ, קצר", "קו בשם נקרא ולכן מועט, אור הוא הקו ואילו
גבורה  מבחי' נמשך עצמו והצמצום הצמצום, שלפני (הנעלם) חסד מבחי' נמשך הצמצום שלפני האור כי,
לגבי  רק (לא מעלה בו יש ולכן הנעלם, תפארת מבחי' נמשך הקו ואילו הצמצום; שלפני (הנעלמה)

הספירות. שאר לגבי התפארת ספירת כמעלת הצמצום, שלפני האור לגבי גם אלא) הצמצום,

מצד רק הוא זה שכל גםyxeyאלא עילוי יש ובאמת envrהקו, ewa הצמצום שלפני האור שהרי -
והתעלמות  סילוק או מיעוט, של באופן (אם הצמצום עליו שהצמצום 56פעל בלבד זו לא - הקו משא"כ ,(

הקו - אדרבה אלא הצמצום), שלפני האור על (כמו עליו העלים הצמצום.rwaלא חושך את

גם מעלה יש אך הענינים, בשורש רק הוא זה ביאור שגם envrאלא ewa קו" אלא שאינו שאע"פ -
אליהו" ב"פתח כמ"ש הפכים, מאחד ה"ה אעפ"כ ומייחד 57קצר", מזו) (ויתירה לון דקשיר הוא "אנת :

וגבו  בחסד התכללות פועל הוא הרי הנעלם, תפארת בבחי' שרשו שמצד והיינו, להמשכת לון", ועד רה,
החסד. בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד אור

שהקו בלבד זו שגםcg`nולא זאת, עוד אלא envrהפכים, ewa קשיר" (א) הפכיים: ענינים שני יש
וגם  ומגביל. שמודד ע"ש המדה", "קו בשם שנקרא (ב) התכללות, שפועל היינו, לון", ומייחד לון

הנעלם. תפארת בבחי' שרשו מצד הוא אלו הפכים דשני החיבור

כוללת  התפארת שבחי' הנעלם, תפארת מבחי' שנמשכת - החושך בקיעת - הבקיעה מעלת תוכן וזהו
הנ"ל. הענינים ג' כל
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א).51) (לא, ב' בהערה פט"ז ח"א רבי בית ראה
ובכ"מ.52) בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק ראה
ואילך.53) 158 ס"ע תש"א סה"ש ראה
ואילך.54) פרס"ג ח"א תער"ב המשך

פרע"ג.55) שם ראה
פכ"ח.56) שם ראה
א).57) (יז, בהקדמה תקו"ז
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כדאיתא  בתורה, חדשים ענינים שואבים היו שם שגם השואבה, בית שמחת לענין בנוגע ועד"ז
הפסוק  על בששון"20בתרגום מים כמ"ש 36"ושאבתם השמחה, את פעל בתורה אלו ענינים ולימוד ,37

לב". משמחי ישרים ה' "פקודי

"גדול  - המצוות בקיום וכן וחסידות, נגלה התורה, בלימוד עתה להוסיף כאו"א צריך לכך, ובהתאם
מעשה"תלמ  לידי שמביא השואבה.38וד בית דשמחת הענין כללות שזהו ,

ד"הקהל". הענין עם יחד בא השואבה בית דשמחת שהענין זו, בשנה ובפרט

השלישי. בביהמ"ק - כפשוטו ד"הקהל" הענין לקיום נזכה ועי"ז

***

.Â בזהר עלי'39איתא קרי "אברהם ברכתו: את מהם אחד כל נותן לסוכה, באים האושפיזין שכאשר ,
הוי' על תתענג יצלח 40אז לא עליך יוצר כלי כל עלי' קארי ויצחק מלכא 41, דוד האי שמעון ר' אמר ,

. לי' גו'אמר בביתו ועושר הון וגו' זרעו יהי' בארץ גבור קאמר יצחק אבל אז 42. אמר יעקב יבקע 43,
וגו'". אורך כשחר

דיום  האושפיזא החסידיים" ה"אושפיזין סדר וע"פ  הסוכות, דחג ג' דיום האושפיזא הוא שיעקב וכיון
הזקן  לרבינו גם שייך גו'" אורך כשחר יבקע "אז שהפסוק נמצא, הזקן, רבינו הוא הסוכות דחג .44ג'

.Ê בסידור האמצעי אדמו"ר ביאור גו'":45ובהקדם יבקע "אז בענין
. הדברים ביותר "וביאור תתמלא כאשר יין], או מים - משקין מלאה [שהיא וכיוצא החבית עד"מ .

יצי  הנה בוודאי  ואמנם שם. דרך המשקה ויצא וסדקים, בבקעים תבקע המילוי, להחזיק תוכל את ולא
. היא מזעיר מעט סדק דרך שיוצאת זאת מצד משקה מעלה יתרון דבקיעה זה ענין בכל יש הנה אך .

. הכלי יכילה שלא ההשפעה ותגבורת תוקף מצד באה הבקיעה שזאת לפי והוא, מ"ש אחר, יובן ובזה .
. הכלי,כאן יכילנו שלא או"מ בבחינת הוא שרשו מצד כי להיות פי' אורך, כשחר יבקע אמר שיעקב .

החושך  מתוך אור בקיעת בחינת שהוא השחר כמו כשחר , יבקע פי' והיינו וכנ"ל. לחוץ ויוצא בוקע ע"כ
כו'". וההעלם

פירושים  שני יש "שחר" בתיבת יבקע 46כלומר: "אז וזהו וחושך. שחרות ומלשון ואור, שחר מלשון :
האור  לגבי במיעוט הוא זה שאור ואף הלילה, וחשכת שחרות את בוקע השחר שאור - אורך" כשחר

נעלה. ענין שהוא מוכח הלילה, חשכת את בוקע זה שאור גופא מזה מ"מ, בצהריים, המאיר

.Á הענין היפך הוא יעקב של ענינו דלכאורה - דוקא יעקב ע"י נאמר זה פסוק מדוע להבין, צריך אך
גו'": יבקע ד"אז

שלימה" "מטתו היתה - נפש"47יעקב ה"שבעים יצאו ממנו ודוקא גדול"48, "גוי לאח"ז שנעשו עד ,49.
יעקב?! של ענינו היפך - מועט  ענין על הרומז הבקיעה, ענין ישנו יעקב אצל דוקא מדוע וא"כ,

רק זה הרי - כו' יותר נעלה ענין על מורה שהבקיעה לעיל שנתבאר ואילוzeki`aואף ,zenka מורה -
על הבקיעה התיקון herinענין עולם כמעלת בכמות, ריבוי גם צ"ל דבר של ולאמיתו "כלים 50. בו שיש ,

מרובים". "אורות לקבל שיוכלו כדי מרובים",
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ביה"ש 36) שמחת שיחת עה"פ. ורד"ק פרש"י גם ראה
.(60 ע' ח"ז (תו"מ בסופה תשי"ג

סע"א.37) ל, תענית וראה ט. יט, תהלים
וש"נ.38) ב. מ, קידושין
א.39) קד, ח"ג
יד.40) נח, ישעי'
יז.41) נד, שם
בֿג.42) קיב, תהלים
ח.43) נח, ישעי'
(תו"מ 44) סי"ט דאתשקד דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(80 ע' חמ"ה
ואילך.45) א רנח, הסוכות שער - דא"ח עם
וש"נ.46) .10 ע' ח"כ .215 ע' ח"ב תו"מ ראה
א.47) נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ט. לב, ברכה ד. ו, ואתחנן ספרי
כב.48) יו"ד, עקב
ה.49) כו, תבוא
ואילך.50) מז ע' תרס"ח ואילך. רלג ע' תרמ"ט סה"מ ראה

ואילך. רמט ע' תרפ"ד
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ואעפ"כ  יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את שולל שמעון שר' הטעם יובן ועפ"ז
בזהר: זה קס"ד הובא

שייך  זה ענין שהרי יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל שיאמר מקום אין - עצמו יצחק של ענינו מצד
כו'. למנגד מקום שאין באצילות משא"כ יצלח", "לא שהמנגד להבטיח וצריך מנגד שיש במקום רק

ומ"מ, כו'. הפכי ענין להיות עלול בבי"ע, השתלשלות, בריבוי כי בזהר, זה קס"ד הביא ואעפ"כ
רע  באצילות  אין ובגילוי בגילוי, יהיו הענינים שכל לפעול הוא האושפיזין ענין כי כן, אינה המסקנא

כלל.

. "אדמוני שענינו דוד, זה הרי בגילוי, יצלח" לא עליך יוצר כלי "כל שאומר מי - המסקנא .ולפי
עיניים" כו'65יפה מנגד עם התעסקות על שמורה ,66;

"הון  וממשיך ב"בני", הריבוי שהו"ע גו'", זרעו יהי' בארץ "גבור זה הרי - בגילוי יצחק שאומר ומה
מזוני" יהיב חיי דיהיב ו"מאן ב"מזוני", הריבוי שהו"ע - גו'" בביתו יצחק 67ועושר של שברכתו ונמצא, ,

כלל  רויחי.היא ומזוני חיי דבני הברכות ות

כו' התורה אור בקיעת שהו"ע - אורך" כשחר יבקע "אז יעקב אומר .60ולאח"ז

***

.„È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [בסיום
ברכה", של ה"כוס שתיית על בירכו שלא כאלו שהיו ראיתי, דר"ה, ברכה" של "כוס חלוקת בעת

אחרונה. ברכה בירכו לא שעדיין מאחר

אחרונה, ברכה עתה שיברכו מוטב הרי - האכילה במקום להיות צריכה אחרונה שברכה כיון אמנם,
על  לברך יצטרכו לא מכשיעור, פחות שזהו וכיון ברכה", של ה"כוס על ראשונה ברכה יברכו ולאח"ז

אחרונה. ברכה זה

הסוכות]. דחג ב' יום מהתוועדות ברכה" של "כוס חילק [לאח"ז
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יב.65) טז, שמואלֿא
ואילך.66) ד יג, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

ב.67) ח, תענית ע"פ

f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

ואעפ"כ  יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את שולל שמעון שר' הטעם יובן ועפ"ז
בזהר: זה קס"ד הובא

שייך  זה ענין שהרי יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל שיאמר מקום אין - עצמו יצחק של ענינו מצד
כו'. למנגד מקום שאין באצילות משא"כ יצלח", "לא שהמנגד להבטיח וצריך מנגד שיש במקום רק

ומ"מ, כו'. הפכי ענין להיות עלול בבי"ע, השתלשלות, בריבוי כי בזהר, זה קס"ד הביא ואעפ"כ
רע  באצילות  אין ובגילוי בגילוי, יהיו הענינים שכל לפעול הוא האושפיזין ענין כי כן, אינה המסקנא

כלל.

. "אדמוני שענינו דוד, זה הרי בגילוי, יצלח" לא עליך יוצר כלי "כל שאומר מי - המסקנא .ולפי
עיניים" כו'65יפה מנגד עם התעסקות על שמורה ,66;

"הון  וממשיך ב"בני", הריבוי שהו"ע גו'", זרעו יהי' בארץ "גבור זה הרי - בגילוי יצחק שאומר ומה
מזוני" יהיב חיי דיהיב ו"מאן ב"מזוני", הריבוי שהו"ע - גו'" בביתו יצחק 67ועושר של שברכתו ונמצא, ,

כלל  רויחי.היא ומזוני חיי דבני הברכות ות

כו' התורה אור בקיעת שהו"ע - אורך" כשחר יבקע "אז יעקב אומר .60ולאח"ז

***

.„È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [בסיום
ברכה", של ה"כוס שתיית על בירכו שלא כאלו שהיו ראיתי, דר"ה, ברכה" של "כוס חלוקת בעת

אחרונה. ברכה בירכו לא שעדיין מאחר

אחרונה, ברכה עתה שיברכו מוטב הרי - האכילה במקום להיות צריכה אחרונה שברכה כיון אמנם,
על  לברך יצטרכו לא מכשיעור, פחות שזהו וכיון ברכה", של ה"כוס על ראשונה ברכה יברכו ולאח"ז

אחרונה. ברכה זה

הסוכות]. דחג ב' יום מהתוועדות ברכה" של "כוס חילק [לאח"ז

1
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יב.65) טז, שמואלֿא
ואילך.66) ד יג, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

ב.67) ח, תענית ע"פ

f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

.È:הזקן לרבינו גו'") יבקע ("אז הבקיעה ענין שייכות יובן ועפ"ז
שהו"ע  הענינים, כל את כוללת הזקן רבינו של דרכו אבל יעלה", במסילתו אחד "כל הנה כלל בדרך
ל"חוצה" גם שנמשכת ועד גדול, בריבוי  למטה ונמשכת העצמּות, פשיטות עד המגעת התפארת, ספירת
והרי  והשגה. בהבנה התלבשות של באופן בחב"ד, גם החסידות תורת את הזקן רבינו המשיך שלכן -

(כנ"ל). הבקיעה ענין זהו

הרי  מ"מ, מוגבל, הוא (חב"ד) השכל ענין שכללות שזהו (כנ"ל), מועט אור הוא הבקיעה שענין ואף
הנעלם. תפארת בחי' מצד שזהו העצמ ּות, תגבורת עם קשור זה

יבקע "אז נעשה זו בחי' האור.xgykומצד מאיר שם וגם החושך, את שבוקע - אורך"

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר מדברי גם הייתיו"58ולהעיר ידעתיו "אילו המאמר "ידעתיו"59על שע"י ,
"הייתיו" .60נעשה

***

.‡È ו לנגן בששון.צוה מים ושאבתם ד"ה מאמר אמר 

***

.·È לעיל וכו',61דובר יצחק אברהם הידועים, האושפיזין על שנוסף אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם אודות
וכו'. הזקן רבינו המגיד, ולאח"ז מהבעש"ט , החל החסידיים, האושפיזין גם ישנם

אז  עלי' קרי "אברהם מהאושפיזין: כאו"א שאומר הברכות הובאו שבזהר (ס"ו) לעיל נזכר והנה,
יוצר  כלי כל עלי' קארי "יצחק הסוכות), דחג א' דיום האושפיזא לבעש"ט, גם (ושייך הוי'" על תתענג

. לי' אמר מלכא דוד האי שמעון ר' אמר יצלח, לא וגו'עליך זרעו יהי' בארץ גבור קאמר יצחק אבל .
לרבינו  גם (ושייך וגו'" אורך כשחר יבקע אז אמר "יעקב להמגיד), גם (ושייך גו'" בביתו ועושר הון

הזקן).

לעיל  גו'",62ודובר יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את בזהר להביא הוצרך למה להבין שצריך ,
כן? אינה רשב"י שדעת בשעה בה

"תא הוא בזהר  הרגיל שהלשון "תאifgוכמשנת"ל, ולא ,"rny הלימוד שאופן כיון דתורה, כבנגלה "
(ובפרט  כו' רבים פלפולים שישנם כבנגלה דלא פלפולים, בזהר אין ולכן ראי', בבחי' הוא הזהר בספר
יותר  פחותה במדה ה"ז ובזהר יותר, פחותה במדה הוא כו' שהפלפול בירושלמי משא"כ בבלי, בתלמוד

הקס"ד. את להביא לו הי' לא וא"כ, הירושלמי), לגבי גם

.‚È ועי"ז והגבורות, הצמצומים ופריצת בקיעת שהו"ע הבקיעה, בענין לעיל המבואר בהקדם ויובן
נעל  ממדריגה כו'נמשך יותר :63ית

עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק לומר אפשר  איך מובן: אינו glviלכאורה `l צורך שיש דהיינו ,"
רע" יגורך "לא ששם האצילות, בעולם הם האושפיזין הרי - יצלח" ש"לא ?64להבטיח

בזהר  במ"ש ביאור צריך ואם 39ועד"ז יישארו, שהאושפיזין כדי מיוחדות פעולות לעשות צורך שיש
רע? של ענין באצילות שייך איך דלכאורה - היפך של ענין להיות עלול לאו

ענין  להיות עלול ההשתלשלות בריבוי אבל כלל, רע אמנם אין שבאצילות - בזה הביאור ונקודת
כו'. הפכי
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(58.27 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מדרש59) ספ"ל. מ"ב העיקרים מ"ז.ס' פ"ו לאבות שמואל

פנ"ח. ח"א מו"נ וראה
(60) הסיום ).l"endחסר

וש"נ.61) .(98 ס"ע (לעיל סי"ג דחה"ס ב' יום שיחת
ואילך).62) 99 ע' (לעיל סי"ד שם
(63) קצת ).l"endחסר
וש"נ.64) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים



כה f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

ואעפ"כ  יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את שולל שמעון שר' הטעם יובן ועפ"ז
בזהר: זה קס"ד הובא

שייך  זה ענין שהרי יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל שיאמר מקום אין - עצמו יצחק של ענינו מצד
כו'. למנגד מקום שאין באצילות משא"כ יצלח", "לא שהמנגד להבטיח וצריך מנגד שיש במקום רק

ומ"מ, כו'. הפכי ענין להיות עלול בבי"ע, השתלשלות, בריבוי כי בזהר, זה קס"ד הביא ואעפ"כ
רע  באצילות  אין ובגילוי בגילוי, יהיו הענינים שכל לפעול הוא האושפיזין ענין כי כן, אינה המסקנא

כלל.

. "אדמוני שענינו דוד, זה הרי בגילוי, יצלח" לא עליך יוצר כלי "כל שאומר מי - המסקנא .ולפי
עיניים" כו'65יפה מנגד עם התעסקות על שמורה ,66;

"הון  וממשיך ב"בני", הריבוי שהו"ע גו'", זרעו יהי' בארץ "גבור זה הרי - בגילוי יצחק שאומר ומה
מזוני" יהיב חיי דיהיב ו"מאן ב"מזוני", הריבוי שהו"ע - גו'" בביתו יצחק 67ועושר של שברכתו ונמצא, ,

כלל  רויחי.היא ומזוני חיי דבני הברכות ות

כו' התורה אור בקיעת שהו"ע - אורך" כשחר יבקע "אז יעקב אומר .60ולאח"ז

***

.„È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [בסיום
ברכה", של ה"כוס שתיית על בירכו שלא כאלו שהיו ראיתי, דר"ה, ברכה" של "כוס חלוקת בעת

אחרונה. ברכה בירכו לא שעדיין מאחר

אחרונה, ברכה עתה שיברכו מוטב הרי - האכילה במקום להיות צריכה אחרונה שברכה כיון אמנם,
על  לברך יצטרכו לא מכשיעור, פחות שזהו וכיון ברכה", של ה"כוס על ראשונה ברכה יברכו ולאח"ז

אחרונה. ברכה זה

הסוכות]. דחג ב' יום מהתוועדות ברכה" של "כוס חילק [לאח"ז
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יב.65) טז, שמואלֿא
ואילך.66) ד יג, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

ב.67) ח, תענית ע"פ

f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

ואעפ"כ  יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את שולל שמעון שר' הטעם יובן ועפ"ז
בזהר: זה קס"ד הובא

שייך  זה ענין שהרי יצלח", לא עליך יוצר כלי "כל שיאמר מקום אין - עצמו יצחק של ענינו מצד
כו'. למנגד מקום שאין באצילות משא"כ יצלח", "לא שהמנגד להבטיח וצריך מנגד שיש במקום רק

ומ"מ, כו'. הפכי ענין להיות עלול בבי"ע, השתלשלות, בריבוי כי בזהר, זה קס"ד הביא ואעפ"כ
רע  באצילות  אין ובגילוי בגילוי, יהיו הענינים שכל לפעול הוא האושפיזין ענין כי כן, אינה המסקנא

כלל.

. "אדמוני שענינו דוד, זה הרי בגילוי, יצלח" לא עליך יוצר כלי "כל שאומר מי - המסקנא .ולפי
עיניים" כו'65יפה מנגד עם התעסקות על שמורה ,66;

"הון  וממשיך ב"בני", הריבוי שהו"ע גו'", זרעו יהי' בארץ "גבור זה הרי - בגילוי יצחק שאומר ומה
מזוני" יהיב חיי דיהיב ו"מאן ב"מזוני", הריבוי שהו"ע - גו'" בביתו יצחק 67ועושר של שברכתו ונמצא, ,

כלל  רויחי.היא ומזוני חיי דבני הברכות ות

כו' התורה אור בקיעת שהו"ע - אורך" כשחר יבקע "אז יעקב אומר .60ולאח"ז

***

.„È[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות [בסיום
ברכה", של ה"כוס שתיית על בירכו שלא כאלו שהיו ראיתי, דר"ה, ברכה" של "כוס חלוקת בעת

אחרונה. ברכה בירכו לא שעדיין מאחר

אחרונה, ברכה עתה שיברכו מוטב הרי - האכילה במקום להיות צריכה אחרונה שברכה כיון אמנם,
על  לברך יצטרכו לא מכשיעור, פחות שזהו וכיון ברכה", של ה"כוס על ראשונה ברכה יברכו ולאח"ז

אחרונה. ברכה זה

הסוכות]. דחג ב' יום מהתוועדות ברכה" של "כוס חילק [לאח"ז
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יב.65) טז, שמואלֿא
ואילך.66) ד יג, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

ב.67) ח, תענית ע"פ

נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת חג הסוכות, ה'תשד"מ

יום וזמן שמחתנו דישמח ישראל בעושיו וישמח השם במעשיו, ושבתא טבא, ולהמשיכם בכל 

השנה.

/מקום החתימה/

f"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

.È:הזקן לרבינו גו'") יבקע ("אז הבקיעה ענין שייכות יובן ועפ"ז
שהו"ע  הענינים, כל את כוללת הזקן רבינו של דרכו אבל יעלה", במסילתו אחד "כל הנה כלל בדרך
ל"חוצה" גם שנמשכת ועד גדול, בריבוי  למטה ונמשכת העצמּות, פשיטות עד המגעת התפארת, ספירת
והרי  והשגה. בהבנה התלבשות של באופן בחב"ד, גם החסידות תורת את הזקן רבינו המשיך שלכן -

(כנ"ל). הבקיעה ענין זהו

הרי  מ"מ, מוגבל, הוא (חב"ד) השכל ענין שכללות שזהו (כנ"ל), מועט אור הוא הבקיעה שענין ואף
הנעלם. תפארת בחי' מצד שזהו העצמ ּות, תגבורת עם קשור זה

יבקע "אז נעשה זו בחי' האור.xgykומצד מאיר שם וגם החושך, את שבוקע - אורך"

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר מדברי גם הייתיו"58ולהעיר ידעתיו "אילו המאמר "ידעתיו"59על שע"י ,
"הייתיו" .60נעשה

***

.‡È ו לנגן בששון.צוה מים ושאבתם ד"ה מאמר אמר 

***

.·È לעיל וכו',61דובר יצחק אברהם הידועים, האושפיזין על שנוסף אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם אודות
וכו'. הזקן רבינו המגיד, ולאח"ז מהבעש"ט , החל החסידיים, האושפיזין גם ישנם

אז  עלי' קרי "אברהם מהאושפיזין: כאו"א שאומר הברכות הובאו שבזהר (ס"ו) לעיל נזכר והנה,
יוצר  כלי כל עלי' קארי "יצחק הסוכות), דחג א' דיום האושפיזא לבעש"ט, גם (ושייך הוי'" על תתענג

. לי' אמר מלכא דוד האי שמעון ר' אמר יצלח, לא וגו'עליך זרעו יהי' בארץ גבור קאמר יצחק אבל .
לרבינו  גם (ושייך וגו'" אורך כשחר יבקע אז אמר "יעקב להמגיד), גם (ושייך גו'" בביתו ועושר הון

הזקן).

לעיל  גו'",62ודובר יוצר כלי "כל אומר שיצחק הקס"ד את בזהר להביא הוצרך למה להבין שצריך ,
כן? אינה רשב"י שדעת בשעה בה

"תא הוא בזהר  הרגיל שהלשון "תאifgוכמשנת"ל, ולא ,"rny הלימוד שאופן כיון דתורה, כבנגלה "
(ובפרט  כו' רבים פלפולים שישנם כבנגלה דלא פלפולים, בזהר אין ולכן ראי', בבחי' הוא הזהר בספר
יותר  פחותה במדה ה"ז ובזהר יותר, פחותה במדה הוא כו' שהפלפול בירושלמי משא"כ בבלי, בתלמוד

הקס"ד. את להביא לו הי' לא וא"כ, הירושלמי), לגבי גם

.‚È ועי"ז והגבורות, הצמצומים ופריצת בקיעת שהו"ע הבקיעה, בענין לעיל המבואר בהקדם ויובן
נעל  ממדריגה כו'נמשך יותר :63ית

עליך יוצר כלי "כל אומר שיצחק לומר אפשר  איך מובן: אינו glviלכאורה `l צורך שיש דהיינו ,"
רע" יגורך "לא ששם האצילות, בעולם הם האושפיזין הרי - יצלח" ש"לא ?64להבטיח

בזהר  במ"ש ביאור צריך ואם 39ועד"ז יישארו, שהאושפיזין כדי מיוחדות פעולות לעשות צורך שיש
רע? של ענין באצילות שייך איך דלכאורה - היפך של ענין להיות עלול לאו

ענין  להיות עלול ההשתלשלות בריבוי אבל כלל, רע אמנם אין שבאצילות - בזה הביאור ונקודת
כו'. הפכי
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(58.27 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מדרש59) ספ"ל. מ"ב העיקרים מ"ז.ס' פ"ו לאבות שמואל

פנ"ח. ח"א מו"נ וראה
(60) הסיום ).l"endחסר

וש"נ.61) .(98 ס"ע (לעיל סי"ג דחה"ס ב' יום שיחת
ואילך).62) 99 ע' (לעיל סי"ד שם
(63) קצת ).l"endחסר
וש"נ.64) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
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התרי"ג  כל כלולות שבעשה"ד הרס"ג אזהרות
ישנה  הרי (ועשה"ד) תורה מתן בזמן וא"כ מצות,
יום  ולכאו' – ה)תורה" כל (נתינת של "גמרה כבר
שכולה  היינו זה, באופן תורה של "גמרה"

ראוי מת  בנתינתה, כלולה סיומה ועד חלתה
ודומה  קרוב זה אופן ואדרבא שמחה. יום לעשותו
זו. שמחה שעושין למדין שממנו להמאורע יותר

במדרש  חכמה 15דאיתא שלמה הקב"ה "א"ל :
מיד  כו' לך נתון והמדע החכמה חייך כו' לך שאלת
עומד  הי' חלום יצחק א"ר חלום והנה שלמה ויקץ
מצוצי  צפור נוהק מה יודע והוא נוהק חמור כנו על
ויעמוד  ירושלים ויבוא מיד מצוצי מה יודע והוא
ויעש  שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני
שעושין  מכאן אלעזר א"ר עבדיו לכל משתה

תורה". של לגמרה סעודה
ו)המצות  (התורה כל של זו שהתכללות ואף
ובגילוי  בהעלם, היא הראשונות) (בלוחות בעשה"ד
הרי  לבנ"י בנתינתן מ"מ – העשה"ד רק ניתנו
התורה  כל גלוי) בלתי שבאופן (אם להם נתונה

בה 16והמצוה  והפך בה הפך רז"ל מאמר וע"ד ,
בה  –17דכולא במ"ת התורה כל של זו ונתינה .

עושים  והרי סיומה. ביום שמחה לעשות דייה
בלבד  אחת מס' אפילו בסיום ושמחה .18סעודה

חוזרים  וההמשכות הגילויים שכל ומכיון
וכו' בשנה שנה מדי ונמשכים מובן 19וניעורים הרי ,

ומתחדש  חוזר תורתנו, מתן זמן חגה"ש, שבכל
תורה  דמתן תורה 20הענין מתן פ' קורין והרי

אז  – וא"כ ה)תורה (נתינת של גמרה – ועשה"ד
תורה". של ל"גמרה שמחה להיות צריך הי'

בזה:„. התירוץ וביאור
הלוחות  לשמע"צ: חגה"ש שבין ההפרש
באופן  היו הראשונות, בהם) הרמוז וכל (עשה"ד

מלמעלה dpznשל שבו 21לבנ"י בשמע"צ משא"כ ;
אותה  לומדים שבנ"י היינו התורה, את גומרים
עבודת  – התורה כל שגומרים ועד השנה כל במשך

בנ"י  של 22ויגיעת "גמרה על שהשמחה יובן ובזה .
בחגה  ולא בשמע"צ דוקא היא "ש.תורה"

אלא  תתכן לא דבר איזה וקבלת שלימה שמחה
דכסופא" "נהמא זו 23כשאינו שמחה הרי ובנדו"ד ,

התורה את גומרין שבו בשמע"צ ,zcnlpdשייכת
זה  [וגם ויגיעה עבודה ע"י הנקנית התורה היינו
עליו  שגם – קאמר מאי ידע לא בבחי' שהוא

שלא אף הנה – בשמח"ת מ"מ rciלשמוח ,
מתבטאת ובזה עכ"פ, ].ezcear"קאמר"

"גמרה  הוא בו שגם אע"פ בחגה"ש, משא"כ
לימוד  שהרי יותר, נעלה באופן (ולכאו' תורה" של
התורה  לגילוי בערך אינו למטה האדם ע"י התורה
בלי  במתנה, בא שזה מכיון בכ"ז במ"ת), מלמעלה
אדם  (וע"ד שלימה השמחה אין ויגיעה, עבודה

חבירו  של קבים מט' שלו בקב ).24רוצה

לו  אפשר שאי בדבר כשהמדובר מזו: ויתירה
שיקבלו  ע"י רק כ"א בעבודתו, להשיגו לאדם
קבלתו  הרי שלמה), בחכמת הנ"ל (וע"ד במתנה
כבדבר  שלימה שאינה אף – שמחה לו תגרום
שאפשר  בדבר משא"כ עבודה; ע"י שהשיגו
"נהמא  של באופן מקבלו והוא עבודה, ע"י להשיגו
השמחה  הרי ויגיעה, עבודה בלי דכסופא",
עי"ז. וקיבלה כו' יגע לא אשר על בצער מעורבת
היתה  בחגה"ש התורה נתינת הרי שבנדו"ד, ובפרט

אותה, ילמדו שאח"כ בכוונה

של  ב"גמרה מיוחדת שמחה קובעין אין ולכן
זו. תורה"
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סדר 15) (הלכות האשכול בספר הובא (ט). א פ"א שהש"ר
שכ) סי' (ח"ב זרוע אור ותענית), שבוי"ט לכל והפטרות פרשיות
שמחה  שעושין המנהג על כמקור – תרסט) (סו"ס יוסף ובית

תורה. של לגמרה בשמח"ת
(16– תורה  של "לגמרה שם במדרש מהרז"ו מפי' להעיר

בתורה". הכל נכלל ברוה"ק שלמה שידע החכמה שכל
תרס"ו.17) הלבנה אור והי' ד"ה וראה ספ"ה. אבות
סי'18) יאיר חות שו"ת וראה רמו. סו"ס יו"ד בשו"ע רמ"א

הנ"ל  במדרש שהכוונה שכתבו שם) (למדרש קול יפה ע,
מסכת. לסיום גם היא (שבפנים)

וראה 19) שובבי"ם. תקון בס' הרמ"ז בשם פכ"ט דוד לב ראה
פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה

תש"ד. אלקים, עלה סד"ה בארוכה. ס"ה
כו,20) תבא (פרש"י חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל ואף

חותמים  ובכ"י יג) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז.
(לקו"ת  בכ"י לנו שנותן הוה) (ל' התורה נותן התורה בברכת
בכ"י  ההתחדשות הרי ב), סג, א. כב, ברכות וראה ג. פא, סוכות
וכמו  כללית, התחדשות היא ובחגה"ש פרטית, התחדשות רק היא
התחדשות  לגבי כללית התחדשות שהיא בר"ה הבריאה התחדשות
חג"ש  ועשית (ד"ה פרטית התחדשות שהיא יום בכל הבריאה

פמ"ה). תש"ה

(21– ככלותו גו' ויתן יח) לא, (תשא עה"פ מדחז"ל ולהעיר
שם). תשא בפרש"י הובא ו. פמ"א, (שמו"ר במתנה

בפנים.22) כדלקמן שניות, לוחות הו"ע ועד"ז
בהית 23) חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

ממ"מ  ולהעיר רע"ד), ז, צו לקו"ת (וראה בי' מסתכל (בוש)
ב  לטבת.להב"י יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק ראשית

ניסן 24) י"א (ושיחות) כללי מכתב בכהנ"ל וראה א. לח, ב"מ
וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב

שם. ובהנסמן ואילך) שמג ע' תשל"ו) (קה"ת

dxez zgny - dkxad z`fe zegiy ihewl יד כרך

הקודש  ללשון מתורגם

ברמב"ם ‡. וגמרא 1איתא ממשנה ):2(והוא
מועד  בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן "משה
הקריאות  ומונה (וממשיך . . קורין הן ומה . . ענינו
הסוכות) חג (של אחרון וביו"ט המועדות) כל של
הברכה". וזאת קורין ולמחר . . הבכור כל קוראין
ביו"ט  הברכה" "וזאת לקריאת מהטעמים והנה

ויטרי  במחזור אי' חגה"ס, של "כדי 3האחרון -
החג  לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך
ששמחת  לפי בשמע"צ במקרא שמחה נכפלה שכן

מרובה". החג

זו  הלכה באה (ובגמרא) שברמב"ם מזה אבל
ל"משה  בהמשך הברכה", וזאת "קורין שבשמח"ת

בכל קוראין שיהו לישראל להם ענינו"crenתיקן
דבריו  בהתחלת ואילו סדר 4– מפרט כשהוא ,

בשבת  "מתחילין השנה שבתות של התורה קריאת
אלה  בשני' בראשית, בסדר וקורין חגה"ס שאחר
את  שגומרין עד ואומר) סותם (הוא . . תולדות
התורה  את שגומרין לפרש מבלי בחגה"ס" התורה

dkxadב  z`fe,משמע – חג של האחרון ביו"ט
חג  של האחרון ליו"ט הברכה" ד"וזאת שהשייכות
לסמוך  ומטעם התורה סיום שהיא מצד רק (לא היא

לשמחה  ענין 5שמחה זו בפרשה שיש לפי אלא) ,
המועד.

המובאת ·. הקושיא ביאור בהקדים ויובן
חסידות  שמחת 6בדרושי לשמוח השייכות "מהו :

מ"ת  זמן הוא בשבועות והלא השמע"צ ביום ,תורה
דקא  יומא דהאי זו שמחה קביעת צ"ל הי' אז וא"כ
שהשמחה  ע"ז, התירוץ שם ומבואר גרים".

השניות  הלוחות על היא שניתנו 7דשמח"ת

שנוהגין  מה הוא אלו לוחות ומצד ביוהכ"פ,
יום  ("שהוא בשמע"צ ושמחה חדוה לעשות

יוהכ"פ" שאחר וכדלקמן).8האחרון ,
"נשמתא  התורה דפנימיות ידוע והנה
דאורייתא" "גופא – דתורה ונגלה 9דאורייתא",

שלימה; היא אחת תורה כ"א ח"ו, תורות ב' אינן
שהן  ומודיעים מוכיחים עצמם אלו ושמות
עצם  של (נגלה) ו"גופא" (פנימיות) "נשמתא"
הוא  התורה בפנימיות ענין שכל מובן ומזה אחד.
צריך  ועפ"ז דתורה. בנגלה שהוא לכמו בהתאם
שמחת  בקביעות הקושיא מהי נגלה פי על – ביאור

בשו"ע  מפורש הרי – בשמע"צ ע"ז 10תורה הטעם
בסיומה". לשמוח וראוי התורה בו שמסיימין "לפי

(למה  שבחסידות שהקושיא י"ל  בפשטות והנה
תורתנו  מתן בזמן התורה שמחת הוקבעה לא
תקנו  מדוע מעיקרה; התקנה על היא בחגה"ש)
שלאחרי  בשבת התורה קריאת להתחיל מעיקרא
לכאו' הלא – בשמע"צ בשמחה, ולגומרה, חגה"ס

) ו)לסיימה (להתחילה יותר מתאים )dgnyaהי'
בא  וע"ז לישראל? התורה ניתנה שבו בחגה"ש
לוחות  ניתנו שביוהכ"פ (בחסידות), התירוץ

מ"ת" זה חתונתו "ביום שעז"נ שהם 11האחרונות, ,
לתושי'" ולכן 12"כפלים הראשונות, הלוחות לגבי

השמחה. עיקר הוא בהם דוקא

לפי ‚. גם תיתכן שהקושיא י"ל באמת אולם
ולא  בשמח"ת התורה את שגומרין התקנה
בהיותו  שבחגה"ש לומר מסתבר ואעפ"כ בחגה"ש,
מצד  שמחה קביעות צ"ל הי' תורתנו, מתן זמן

תורה" של רש"י 13"גמרה מש"כ ע"פ והוא בשם 14;
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
שפה.3) סי'
רפי"ג.4) שם
(שלמה)5) המלך ברכת לסמוך "כדי רק לא שהיא ועאכו"כ

"לפי  או סוכות). תפלת סדר אבודרהם שם. (מחו"ו משה" לברכת
את  שבירך רבינו משה בברכת חותמין המועדות כל סוף שהוא

העיר). בני פ' מגילה (ר"ן ישראל"
תרס"ז 6) ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו), תש"ו ובסופו), (בתחלתו
לוחות 7) בכ"מ לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) א. לד, (תשא זכר ל'
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר ב.

ואילך.8) א'תשפו ע' שם גם וראה א'תשעט. ס"ע שם אוה"ת
הערה  לקמן וראה פמ"ד. שם תש"ו המשך (בסופו). שם תרס"ז

.51
א.9) קנב, זח"ג

תק"א.10) ת"ז וראה שם. רמ"א תרסט. סי' או"ח טור
שם.11) ופרש"י תענית סוף משנה
רפמ"ו.12) שמו"ר
הזקן 13) אדמו"ר שו"ע ראה – בחגה"ש שמחה שמצינו ואף

"וצריך  דבעינן): ד"ה ב ס"ח, פסחים מרש"י סי"ח תצד (סי'
אלא genyleלאכול תורה של לגמרה שמחה אי"ז הרי בו",

" התורה meiדנתינת l`xyil laewne gepy ze`xdl בו שנתנה
ס"ע  תש"ג מסה"ש ולהעיר עליו). "עול" שאינו (היינו התורה"
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התרי"ג  כל כלולות שבעשה"ד הרס"ג אזהרות
ישנה  הרי (ועשה"ד) תורה מתן בזמן וא"כ מצות,
יום  ולכאו' – ה)תורה" כל (נתינת של "גמרה כבר
שכולה  היינו זה, באופן תורה של "גמרה"

ראוי מת  בנתינתה, כלולה סיומה ועד חלתה
ודומה  קרוב זה אופן ואדרבא שמחה. יום לעשותו
זו. שמחה שעושין למדין שממנו להמאורע יותר

במדרש  חכמה 15דאיתא שלמה הקב"ה "א"ל :
מיד  כו' לך נתון והמדע החכמה חייך כו' לך שאלת
עומד  הי' חלום יצחק א"ר חלום והנה שלמה ויקץ
מצוצי  צפור נוהק מה יודע והוא נוהק חמור כנו על
ויעמוד  ירושלים ויבוא מיד מצוצי מה יודע והוא
ויעש  שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני
שעושין  מכאן אלעזר א"ר עבדיו לכל משתה

תורה". של לגמרה סעודה
ו)המצות  (התורה כל של זו שהתכללות ואף
ובגילוי  בהעלם, היא הראשונות) (בלוחות בעשה"ד
הרי  לבנ"י בנתינתן מ"מ – העשה"ד רק ניתנו
התורה  כל גלוי) בלתי שבאופן (אם להם נתונה

בה 16והמצוה  והפך בה הפך רז"ל מאמר וע"ד ,
בה  –17דכולא במ"ת התורה כל של זו ונתינה .

עושים  והרי סיומה. ביום שמחה לעשות דייה
בלבד  אחת מס' אפילו בסיום ושמחה .18סעודה

חוזרים  וההמשכות הגילויים שכל ומכיון
וכו' בשנה שנה מדי ונמשכים מובן 19וניעורים הרי ,

ומתחדש  חוזר תורתנו, מתן זמן חגה"ש, שבכל
תורה  דמתן תורה 20הענין מתן פ' קורין והרי

אז  – וא"כ ה)תורה (נתינת של גמרה – ועשה"ד
תורה". של ל"גמרה שמחה להיות צריך הי'

בזה:„. התירוץ וביאור
הלוחות  לשמע"צ: חגה"ש שבין ההפרש
באופן  היו הראשונות, בהם) הרמוז וכל (עשה"ד

מלמעלה dpznשל שבו 21לבנ"י בשמע"צ משא"כ ;
אותה  לומדים שבנ"י היינו התורה, את גומרים
עבודת  – התורה כל שגומרים ועד השנה כל במשך

בנ"י  של 22ויגיעת "גמרה על שהשמחה יובן ובזה .
בחגה  ולא בשמע"צ דוקא היא "ש.תורה"

אלא  תתכן לא דבר איזה וקבלת שלימה שמחה
דכסופא" "נהמא זו 23כשאינו שמחה הרי ובנדו"ד ,

התורה את גומרין שבו בשמע"צ ,zcnlpdשייכת
זה  [וגם ויגיעה עבודה ע"י הנקנית התורה היינו
עליו  שגם – קאמר מאי ידע לא בבחי' שהוא

שלא אף הנה – בשמח"ת מ"מ rciלשמוח ,
מתבטאת ובזה עכ"פ, ].ezcear"קאמר"

"גמרה  הוא בו שגם אע"פ בחגה"ש, משא"כ
לימוד  שהרי יותר, נעלה באופן (ולכאו' תורה" של
התורה  לגילוי בערך אינו למטה האדם ע"י התורה
בלי  במתנה, בא שזה מכיון בכ"ז במ"ת), מלמעלה
אדם  (וע"ד שלימה השמחה אין ויגיעה, עבודה

חבירו  של קבים מט' שלו בקב ).24רוצה

לו  אפשר שאי בדבר כשהמדובר מזו: ויתירה
שיקבלו  ע"י רק כ"א בעבודתו, להשיגו לאדם
קבלתו  הרי שלמה), בחכמת הנ"ל (וע"ד במתנה
כבדבר  שלימה שאינה אף – שמחה לו תגרום
שאפשר  בדבר משא"כ עבודה; ע"י שהשיגו
"נהמא  של באופן מקבלו והוא עבודה, ע"י להשיגו
השמחה  הרי ויגיעה, עבודה בלי דכסופא",
עי"ז. וקיבלה כו' יגע לא אשר על בצער מעורבת
היתה  בחגה"ש התורה נתינת הרי שבנדו"ד, ובפרט

אותה, ילמדו שאח"כ בכוונה

של  ב"גמרה מיוחדת שמחה קובעין אין ולכן
זו. תורה"
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סדר 15) (הלכות האשכול בספר הובא (ט). א פ"א שהש"ר
שכ) סי' (ח"ב זרוע אור ותענית), שבוי"ט לכל והפטרות פרשיות
שמחה  שעושין המנהג על כמקור – תרסט) (סו"ס יוסף ובית

תורה. של לגמרה בשמח"ת
(16– תורה  של "לגמרה שם במדרש מהרז"ו מפי' להעיר

בתורה". הכל נכלל ברוה"ק שלמה שידע החכמה שכל
תרס"ו.17) הלבנה אור והי' ד"ה וראה ספ"ה. אבות
סי'18) יאיר חות שו"ת וראה רמו. סו"ס יו"ד בשו"ע רמ"א

הנ"ל  במדרש שהכוונה שכתבו שם) (למדרש קול יפה ע,
מסכת. לסיום גם היא (שבפנים)

וראה 19) שובבי"ם. תקון בס' הרמ"ז בשם פכ"ט דוד לב ראה
פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה

תש"ד. אלקים, עלה סד"ה בארוכה. ס"ה
כו,20) תבא (פרש"י חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל ואף

חותמים  ובכ"י יג) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז.
(לקו"ת  בכ"י לנו שנותן הוה) (ל' התורה נותן התורה בברכת
בכ"י  ההתחדשות הרי ב), סג, א. כב, ברכות וראה ג. פא, סוכות
וכמו  כללית, התחדשות היא ובחגה"ש פרטית, התחדשות רק היא
התחדשות  לגבי כללית התחדשות שהיא בר"ה הבריאה התחדשות
חג"ש  ועשית (ד"ה פרטית התחדשות שהיא יום בכל הבריאה

פמ"ה). תש"ה

(21– ככלותו גו' ויתן יח) לא, (תשא עה"פ מדחז"ל ולהעיר
שם). תשא בפרש"י הובא ו. פמ"א, (שמו"ר במתנה

בפנים.22) כדלקמן שניות, לוחות הו"ע ועד"ז
בהית 23) חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

ממ"מ  ולהעיר רע"ד), ז, צו לקו"ת (וראה בי' מסתכל (בוש)
ב  לטבת.להב"י יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק ראשית

ניסן 24) י"א (ושיחות) כללי מכתב בכהנ"ל וראה א. לח, ב"מ
וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב

שם. ובהנסמן ואילך) שמג ע' תשל"ו) (קה"ת

dxez zgny - dkxad z`fe zegiy ihewl יד כרך

הקודש  ללשון מתורגם

ברמב"ם ‡. וגמרא 1איתא ממשנה ):2(והוא
מועד  בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן "משה
הקריאות  ומונה (וממשיך . . קורין הן ומה . . ענינו
הסוכות) חג (של אחרון וביו"ט המועדות) כל של
הברכה". וזאת קורין ולמחר . . הבכור כל קוראין
ביו"ט  הברכה" "וזאת לקריאת מהטעמים והנה

ויטרי  במחזור אי' חגה"ס, של "כדי 3האחרון -
החג  לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך
ששמחת  לפי בשמע"צ במקרא שמחה נכפלה שכן

מרובה". החג

זו  הלכה באה (ובגמרא) שברמב"ם מזה אבל
ל"משה  בהמשך הברכה", וזאת "קורין שבשמח"ת

בכל קוראין שיהו לישראל להם ענינו"crenתיקן
דבריו  בהתחלת ואילו סדר 4– מפרט כשהוא ,

בשבת  "מתחילין השנה שבתות של התורה קריאת
אלה  בשני' בראשית, בסדר וקורין חגה"ס שאחר
את  שגומרין עד ואומר) סותם (הוא . . תולדות
התורה  את שגומרין לפרש מבלי בחגה"ס" התורה

dkxadב  z`fe,משמע – חג של האחרון ביו"ט
חג  של האחרון ליו"ט הברכה" ד"וזאת שהשייכות
לסמוך  ומטעם התורה סיום שהיא מצד רק (לא היא

לשמחה  ענין 5שמחה זו בפרשה שיש לפי אלא) ,
המועד.

המובאת ·. הקושיא ביאור בהקדים ויובן
חסידות  שמחת 6בדרושי לשמוח השייכות "מהו :

מ"ת  זמן הוא בשבועות והלא השמע"צ ביום ,תורה
דקא  יומא דהאי זו שמחה קביעת צ"ל הי' אז וא"כ
שהשמחה  ע"ז, התירוץ שם ומבואר גרים".

השניות  הלוחות על היא שניתנו 7דשמח"ת

שנוהגין  מה הוא אלו לוחות ומצד ביוהכ"פ,
יום  ("שהוא בשמע"צ ושמחה חדוה לעשות

יוהכ"פ" שאחר וכדלקמן).8האחרון ,
"נשמתא  התורה דפנימיות ידוע והנה
דאורייתא" "גופא – דתורה ונגלה 9דאורייתא",

שלימה; היא אחת תורה כ"א ח"ו, תורות ב' אינן
שהן  ומודיעים מוכיחים עצמם אלו ושמות
עצם  של (נגלה) ו"גופא" (פנימיות) "נשמתא"
הוא  התורה בפנימיות ענין שכל מובן ומזה אחד.
צריך  ועפ"ז דתורה. בנגלה שהוא לכמו בהתאם
שמחת  בקביעות הקושיא מהי נגלה פי על – ביאור

בשו"ע  מפורש הרי – בשמע"צ ע"ז 10תורה הטעם
בסיומה". לשמוח וראוי התורה בו שמסיימין "לפי

(למה  שבחסידות שהקושיא י"ל  בפשטות והנה
תורתנו  מתן בזמן התורה שמחת הוקבעה לא
תקנו  מדוע מעיקרה; התקנה על היא בחגה"ש)
שלאחרי  בשבת התורה קריאת להתחיל מעיקרא
לכאו' הלא – בשמע"צ בשמחה, ולגומרה, חגה"ס

) ו)לסיימה (להתחילה יותר מתאים )dgnyaהי'
בא  וע"ז לישראל? התורה ניתנה שבו בחגה"ש
לוחות  ניתנו שביוהכ"פ (בחסידות), התירוץ

מ"ת" זה חתונתו "ביום שעז"נ שהם 11האחרונות, ,
לתושי'" ולכן 12"כפלים הראשונות, הלוחות לגבי

השמחה. עיקר הוא בהם דוקא

לפי ‚. גם תיתכן שהקושיא י"ל באמת אולם
ולא  בשמח"ת התורה את שגומרין התקנה
בהיותו  שבחגה"ש לומר מסתבר ואעפ"כ בחגה"ש,
מצד  שמחה קביעות צ"ל הי' תורתנו, מתן זמן

תורה" של רש"י 13"גמרה מש"כ ע"פ והוא בשם 14;
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
שפה.3) סי'
רפי"ג.4) שם
(שלמה)5) המלך ברכת לסמוך "כדי רק לא שהיא ועאכו"כ

"לפי  או סוכות). תפלת סדר אבודרהם שם. (מחו"ו משה" לברכת
את  שבירך רבינו משה בברכת חותמין המועדות כל סוף שהוא

העיר). בני פ' מגילה (ר"ן ישראל"
תרס"ז 6) ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו), תש"ו ובסופו), (בתחלתו
לוחות 7) בכ"מ לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) א. לד, (תשא זכר ל'
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר ב.

ואילך.8) א'תשפו ע' שם גם וראה א'תשעט. ס"ע שם אוה"ת
הערה  לקמן וראה פמ"ד. שם תש"ו המשך (בסופו). שם תרס"ז

.51
א.9) קנב, זח"ג

תק"א.10) ת"ז וראה שם. רמ"א תרסט. סי' או"ח טור
שם.11) ופרש"י תענית סוף משנה
רפמ"ו.12) שמו"ר
הזקן 13) אדמו"ר שו"ע ראה – בחגה"ש שמחה שמצינו ואף

"וצריך  דבעינן): ד"ה ב ס"ח, פסחים מרש"י סי"ח תצד (סי'
אלא genyleלאכול תורה של לגמרה שמחה אי"ז הרי בו",

" התורה meiדנתינת l`xyil laewne gepy ze`xdl בו שנתנה
ס"ע  תש"ג מסה"ש ולהעיר עליו). "עול" שאינו (היינו התורה"
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הרי  הדרך, את ועבר ופגם שחטא בע"ת משא"כ
עצמו, הבע"ת ע"י הוא (תשובתו) שהשינוי כשם
– עצמו בכח בעיקר היא בתומ"צ עבודתו כן כמו

.ibq"38`"בחילא

כשם  בעולם: עבודתם בפעולת ועד"ז ב)
את  שמגלה בזה היא בעצמו הצדיק של שעבודתו
כמו  הפועל, אל מהכח מלמעלה לו שניתנו הכחות
בתחתונים, יתברך לו שעושה בהדירה הוא כן
השייכים  הרשות דברי שמברר ע"י נעשית שהיא
ה"דירה" שעשיית ונמצא לקדושה, עכ"פ) (בכח
ממש, התחדשות בזה שיש באופן אינה בעבודתו

אל הכח) (מן ומביאה שמוציאה רק ;lretdאלא
דכסופא" ה"נהמא את לגמרי שולל אי"ז וא"כ
מתנה  הוא עבודתו שיסוד מאחר שבפעולתו,

משביעים (הכח 39מלמעלה  מלמעלה, לו שניתנו ות
בתחתונים). הדירה בגילוי ועד"ז – כו' אותו

הזדונות  גם ומעלה מברר שהוא בע"ת, משא"כ
לזכיות  שנהפכו גם 40עד היא שפעולתו היינו ,

לעשותם  (גקה"ט) לאלקות המנגדים בדברים
אינה  זו עבודה הרי לאלקות; כלים – "זכיות"
התחדשות  אלא הפועל, אל מהכח גילוי של באופן

מושללת 41ממש  הבע"ת עבודת שדוקא ונמצא .
עם  עבודתו שהן בהיות דכסופא", מ"נהמא לגמרי
ה"ה  ית'", לו ה"דירה בעשיית עבודתו והן עצמו
ממש  מרע שמהפך עד יתיר, בחילא עצמו, בכח

וקדושה. לטוב

משותפת  אחת נקודה הביאורים דב' יובן ועפ"ז
ויגיעתו, בכוחו האדם של עבודתו מעלת בשניהם:
שלימות  שלכן – הא' דביאור הטעם נקודת שהיא
האחרון  ביו"ט רק היא תורה" של ב"גמרה השמחה
בביאור  היסוד נקודת היא והיא – (שמח"ת) חג של
הלוחות  מצד היא דשמח"ת שהשמחה הב'

תשובה. לבעלי שניתנו האחרונות

.Ê"הברכה ד"זאת השייכות מובנת כהנ"ל עפ"י
דשמע"צ  המועד" :42ל"ענין

הראשונות: בלוחות מדובר ברכה פ' בתחלת
לנו  צוה "תורה נאמר וע"ז גו'", בא מסיני "הוי'

ירושה  ל' מורשה יעקב", קהלת מורשה ,43משה
ע"י  ולא ממילא בדרך בירושה, ובאה שניתנה היינו

ויגיעה  (שהכל 44עבודה הברכה וזאת דפ' והסיום .
החתום  אחר ישראל",45הולך כל "לעיני הוא (

הלוחות  שבירת על לשבור 46שקאי לבו "שנשאו ,
לדעתו  הקב"ה דעת והסכימה לעיניהם, הלוחות

ששברת"47שנאמר  כחך ישר שברת שבזה 48אשר ,
לוחות  לגבי האחרונות הלוחות של עילויים מרומז
כי  ששברת), כחך ישר לו אמר (שלכן הראשונות

לעיני הלוחות את לשבור לבו שנשאו ע"י lkדוקא
l`xyi חטאו שלא באלו (גם ישראל בכל פעל ,

עצמו. בכח עבודה – התשובה עבודת בעגל)

נתן  אז במילואה, תשובתם נתקבלה וכאשר
לעין  הראה שבזה שניות, הלוחות את הקב"ה להם
הקב"ה  ונתרצה תשובתם קבל ית' שהוא כל

שלם  ובלב בשמחה לוחות 49לישראל להם ונתן
– ויגיעה עבודה תהי' בתורה שגם היינו שניות,

עצמו. בכח התורה לימוד

הסוכות, ימי ז' לאחר לשמע"צ באים וכאשר
בפנימיות  נקלטות ההמשכות שכל וגם 50הזמן ,

באה  אז הרי שניות, בלוחות שנתנה התורה בחי'
בתורה  האדם בלימוד והשלימה האמיתית השמחה

עצמו  .51בכח

ישראל", כל "לעיני התורה סיום לאחר ולכן
את  אלקים ברא "בראשית תיכף לקרות מתחילין

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

ב.38) קכט, זח"א
פי"ד.39) תניא ראה
א.40) קצא, מצותיך דרך בארוכה וראה ב. פו, יומא
הם 41) אלו זכיות בחי' והנה א'תשפ): (ע' שם אוה"ת ראה

כלל. דצדיקים זכיות כענין שלא אחרים זכיות
ואילך.f"crראה42) 242 ע' ח"ט לקו"ש

שם.43) ובהנסמן ד. צד, פרשתנו לקו"ת ראה
שקטן44) לנו ligziynלהעיר צוה תורה מלמדו אביו לדבר

רפ"א). לאדמוה"ז ת"ת הל' א. מב, (סוכה גו' משה
א.45) יב, ברכות
ברכה.46) ס"פ ורש"י ספרי
א.47) לד, תשא
כחך 48) ש"יישר שי"ל שם לקו"ש וראה ברכה. ס"פ פרש"י

על  כשנצטווה אלא הלחות, שבירת בעת לא נאמר ששברת"
כחך  (יישר זה (ומגלה) מביא ורש"י שברת". "אשר שניות הלחות
שבא  העילוי נתגלה אז רק כי הברכה, וזאת בסיום רק ששברת)

הלחות. שבירת ע"י
יא.49) לג, תשא פרש"י
א'תשפט.50) ע' שם אוה"ת ד. פח, סוכות לקו"ת .n"kaeראה
לקו"ת 51) גם וראה ואילך. א'תשפו (ע' שם אוה"ת ראה

ימי  ז' ענין (שהוא הסוכות ימי וז' שביוהכ"פ א) צו, ברכה
התורה  בחי' גילוי שביוהכ"פ) חתונתו" "ביום שאחר המשתה
וחופה, קדושין – בלבד מקיף בבחי' הוא האחרונות שבלוחות
השמחה  שייך אז ולכן . . חתונתו יום "גמר הוא ובשמע"צ

ומתפשטת שנמשכת ".mzeiniptaמהתורה
דוקא  התשובה ע"י שזהו א'תשעג) (ע' שם אוה"ת וראה
הקליטה, נתקיימה לא בשבועות הראשונות בלוחות שלכן
והם  ביוהכ"פ האחרונות הלוחות ניתנו התשובה ע"י "ואח"כ

דשמע"צ". הקליטה ענין וזהו התקיימו

dxez zgny - dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

ששמחת  דמכיון – או"א לכל הענין ומובן
לכאו"א  שייכת נשים 25התורה גם בה ומשתתפים ,

לקטן  גם – לכאו"א מושג צ"ל טעמה גם לכן וטף,
ביותר;

לא  למה הנ"ל: שאלה מתעוררת אצלו גם כי
שאז  יודע הוא שגם – בחגה"ש? שמח"ת קבעו
ומסבירים  לו משיבים וע"ז – תורתנו" מתן "זמן
כשעודנו  התורה כשמקבל ובי': מיני' בדוגמא

משה לנו ציווה תורה ובהסברה: dyxenבקטנותו,
התורה  יורש שבתור מובן, בכ"ז – יעקב קהלת
מלהבינה  הוא קטן עדיין אמנם לו, נתונה

בי  הרי טעם ובטוב ויבינה ולכשיגדל חד ולהשיגה,
מבינה  שאינו מזה צער בו מתעורר השמחה עם

eiykr.בשלימות שמחתו ואין ,

בכמה ‰. המבואר עם מתאים  הנ"ל ביאור והנה
של  הקביעות שטעם (מהנ"ל), חסידות דרושי
האחרונות  לוחות מפני הוא בשמע"צ שמח"ת
ש"גמרה  שתקנו הטעם גם (שזהו ביוהכ"פ שנתנו

ע"י התורה לימוד גמר (היינו תורה" ,mc`dשל
בשמע"צ  תהי' ):26כנ"ל)

ולוחות  הראשונות לוחות בין ההפרש כללות
הוא  דלוחות 27האחרונות עצמן, בהלוחות

אלקים" מכתב גו' אלקים "מעשה היו ,28הראשונות
אבל  אלקים", "מכתב רק היו האחרונות ולוחות

משה  ידי מעשה היו עצמם גם 29הלוחות וזוהי .
ובעולם: בישראל בפעולתם לההפרש הסיבה

ארז"ל  הראשונות לא 30בלוחות ש"אלמלי
תורה  נשתכחה לא הראשונות לוחות נשתברו
בהן", שולטת ולשון אומה כל אין . . מישראל
ענין  נתחדש האחרונות הלוחות של בנתינתם אמנם

הראשונות  לוחות דמצד והיינו בתורה. היגיעה
נמשכת  שהיא כמו התורה את בנ"י מקבלים
הרי  מלמעלה ובגילוי ישר, אור בבחי' מלמעלה,
האחרונות; מלוחות נעלים הם הראשונות לוחות
העבודה  ענין נתחדש האחרונות הלוחות ע"י אבל
שדוקא  חוזר, אור בבחי' עצמו, בכח בתורה ויגיעה
מדרגא  בתורה יותר עליונה ממדריגה ממשיך עי"ז
הסיום  (שהוא בשמח"ת דוקא ולכן מצ"ע. הנמשכת

שביוהכ"פ  התורה.7דמ"ת על השמחה עיקר הוא ,(

.Â הנ"ל בדרושים ביאור 31והנה עוד מבואר
מצד  – בשמע"צ שמח"ת של הקביעות בטעם

שניות: לוחות
דבעת  צדיקים, בחי' כנגד הם הראשונות לוחות

דכתיב  צדיקים במדרי' בנ"י עמדו "ויחן 32נתינתם
ישראל  נעשה שם והקדימו אחד", כאיש כו'

זוהמתן 33לנשמע  פסקה סיני בהר שעמדו ;34ובעת
בעת  כי בע"ת, בחי' כנגד הן האחרונות לוחות אבל
נקבעה  ולכן בע"ת. בבחי' בנ"י היו קבלתם
ביוהכ"פ  שהיתה התורה נתינת על דוקא השמחה
דוקא  הוא ויתרונה השמחה עיקר כי בע"ת, לבחי'

הריחוק. אחר הבא מקירוב

לעיל, המבואר עם אחד בקנה עולה זה וגם
באופן  תורה" של "גמרה מצד דוקא הוא דשמח"ת
– מלמעלה מתנה ע"י ולא ויגיעה לימוד של

לבע"ת  צדיק בין ההפרש ביאור שהוא 35ובהקדים ,
ב) עצמו, ועם בעצמו העצם בעבודת א) בשתים:

בעולם: עבודתו בפעולת

כמו  היא, הצדיק עבודת עצמו: בעבודת א)
ישר  האדם את עשה היא 36שהאלקים זו ועבודה
יכול אינו יהודי כי טבעו, נפרד erahaמצד להיות

ע"י) (וההעלם שליטת בו שאין וצדיק מאלקות,
השבועה  מצד [וגם טבעו מצד היא עבודתו היצר,

צדיק" "תהי ];37שמלמע'
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מעשה 25) ואנשי "חסידים שרק ביה"ש* משמחת יותר ועוד
משא"כ  ולשמוע**, לראות באין העם כל אבל מרקדין ", היו

שמחים. וטף נשים שגם ישראל*** מנהג הרי בשמח"ת
ב'.26) שבסו"ס הקושיא
תרס"ו.27) לך ויתן ובד"ה פל"ד. שם בתש"ו כמבואר
טז.28) לב, תשא
פסל29) א) לד, (שם .izazkeגו'jlדכתיב
א.30) נד, עירובין

dkeq dpyn) einin dgny d`x `l y"dia zgny d`x `ly iny *
.(` ,`p

.c"id g"t alel 'ld m"anx ,my dpyn d`x **
lqtp d"ceza .`"d c"t migqt inlyexi d`x) `id dxezy ***
.153 'r `xecn mipyi mibdpn mb d`xe .epizea` bdpn :(a ,k zegpn)

.(c"q ery c"ei r"ey `"nxa `aed l"ixdn

ומ"ד.31) פל"ד שם תש"ו המשך גם וראה שם. אוה"ת
שם.32) ופרש"י ב. יט, יתרו
א.33) פח, שבת ד). שם, פרש"י (וראה ז כד, משפטים
ב.34) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
(3584 ע' ח"י לקו"ש .66 ע' .63ֿ4 ע' ח"ט לקו"ש בזה ראה

שם. ובהנסמן ואילך,
כט.36) ז, קהלת
היינו 37) שביעה, מל' שבועה וגם סע"ב). (ל, דנדה ספ"ג

והערות  קיצורים (ראה צדיק שיהי' מלמעלה כחות לו שנותנים
ואילך). נז ס"ע לתניא



כט dxez zgny - dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

הרי  הדרך, את ועבר ופגם שחטא בע"ת משא"כ
עצמו, הבע"ת ע"י הוא (תשובתו) שהשינוי כשם
– עצמו בכח בעיקר היא בתומ"צ עבודתו כן כמו

.ibq"38`"בחילא

כשם  בעולם: עבודתם בפעולת ועד"ז ב)
את  שמגלה בזה היא בעצמו הצדיק של שעבודתו
כמו  הפועל, אל מהכח מלמעלה לו שניתנו הכחות
בתחתונים, יתברך לו שעושה בהדירה הוא כן
השייכים  הרשות דברי שמברר ע"י נעשית שהיא
ה"דירה" שעשיית ונמצא לקדושה, עכ"פ) (בכח
ממש, התחדשות בזה שיש באופן אינה בעבודתו

אל הכח) (מן ומביאה שמוציאה רק ;lretdאלא
דכסופא" ה"נהמא את לגמרי שולל אי"ז וא"כ
מתנה  הוא עבודתו שיסוד מאחר שבפעולתו,

משביעים (הכח 39מלמעלה  מלמעלה, לו שניתנו ות
בתחתונים). הדירה בגילוי ועד"ז – כו' אותו

הזדונות  גם ומעלה מברר שהוא בע"ת, משא"כ
לזכיות  שנהפכו גם 40עד היא שפעולתו היינו ,

לעשותם  (גקה"ט) לאלקות המנגדים בדברים
אינה  זו עבודה הרי לאלקות; כלים – "זכיות"
התחדשות  אלא הפועל, אל מהכח גילוי של באופן

מושללת 41ממש  הבע"ת עבודת שדוקא ונמצא .
עם  עבודתו שהן בהיות דכסופא", מ"נהמא לגמרי
ה"ה  ית'", לו ה"דירה בעשיית עבודתו והן עצמו
ממש  מרע שמהפך עד יתיר, בחילא עצמו, בכח

וקדושה. לטוב

משותפת  אחת נקודה הביאורים דב' יובן ועפ"ז
ויגיעתו, בכוחו האדם של עבודתו מעלת בשניהם:
שלימות  שלכן – הא' דביאור הטעם נקודת שהיא
האחרון  ביו"ט רק היא תורה" של ב"גמרה השמחה
בביאור  היסוד נקודת היא והיא – (שמח"ת) חג של
הלוחות  מצד היא דשמח"ת שהשמחה הב'

תשובה. לבעלי שניתנו האחרונות

.Ê"הברכה ד"זאת השייכות מובנת כהנ"ל עפ"י
דשמע"צ  המועד" :42ל"ענין

הראשונות: בלוחות מדובר ברכה פ' בתחלת
לנו  צוה "תורה נאמר וע"ז גו'", בא מסיני "הוי'

ירושה  ל' מורשה יעקב", קהלת מורשה ,43משה
ע"י  ולא ממילא בדרך בירושה, ובאה שניתנה היינו

ויגיעה  (שהכל 44עבודה הברכה וזאת דפ' והסיום .
החתום  אחר ישראל",45הולך כל "לעיני הוא (

הלוחות  שבירת על לשבור 46שקאי לבו "שנשאו ,
לדעתו  הקב"ה דעת והסכימה לעיניהם, הלוחות

ששברת"47שנאמר  כחך ישר שברת שבזה 48אשר ,
לוחות  לגבי האחרונות הלוחות של עילויים מרומז
כי  ששברת), כחך ישר לו אמר (שלכן הראשונות

לעיני הלוחות את לשבור לבו שנשאו ע"י lkדוקא
l`xyi חטאו שלא באלו (גם ישראל בכל פעל ,

עצמו. בכח עבודה – התשובה עבודת בעגל)

נתן  אז במילואה, תשובתם נתקבלה וכאשר
לעין  הראה שבזה שניות, הלוחות את הקב"ה להם
הקב"ה  ונתרצה תשובתם קבל ית' שהוא כל

שלם  ובלב בשמחה לוחות 49לישראל להם ונתן
– ויגיעה עבודה תהי' בתורה שגם היינו שניות,

עצמו. בכח התורה לימוד

הסוכות, ימי ז' לאחר לשמע"צ באים וכאשר
בפנימיות  נקלטות ההמשכות שכל וגם 50הזמן ,

באה  אז הרי שניות, בלוחות שנתנה התורה בחי'
בתורה  האדם בלימוד והשלימה האמיתית השמחה

עצמו  .51בכח

ישראל", כל "לעיני התורה סיום לאחר ולכן
את  אלקים ברא "בראשית תיכף לקרות מתחילין
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ב.38) קכט, זח"א
פי"ד.39) תניא ראה
א.40) קצא, מצותיך דרך בארוכה וראה ב. פו, יומא
הם 41) אלו זכיות בחי' והנה א'תשפ): (ע' שם אוה"ת ראה

כלל. דצדיקים זכיות כענין שלא אחרים זכיות
ואילך.f"crראה42) 242 ע' ח"ט לקו"ש

שם.43) ובהנסמן ד. צד, פרשתנו לקו"ת ראה
שקטן44) לנו ligziynלהעיר צוה תורה מלמדו אביו לדבר

רפ"א). לאדמוה"ז ת"ת הל' א. מב, (סוכה גו' משה
א.45) יב, ברכות
ברכה.46) ס"פ ורש"י ספרי
א.47) לד, תשא
כחך 48) ש"יישר שי"ל שם לקו"ש וראה ברכה. ס"פ פרש"י

על  כשנצטווה אלא הלחות, שבירת בעת לא נאמר ששברת"
כחך  (יישר זה (ומגלה) מביא ורש"י שברת". "אשר שניות הלחות
שבא  העילוי נתגלה אז רק כי הברכה, וזאת בסיום רק ששברת)

הלחות. שבירת ע"י
יא.49) לג, תשא פרש"י
א'תשפט.50) ע' שם אוה"ת ד. פח, סוכות לקו"ת .n"kaeראה
לקו"ת 51) גם וראה ואילך. א'תשפו (ע' שם אוה"ת ראה

ימי  ז' ענין (שהוא הסוכות ימי וז' שביוהכ"פ א) צו, ברכה
התורה  בחי' גילוי שביוהכ"פ) חתונתו" "ביום שאחר המשתה
וחופה, קדושין – בלבד מקיף בבחי' הוא האחרונות שבלוחות
השמחה  שייך אז ולכן . . חתונתו יום "גמר הוא ובשמע"צ

ומתפשטת שנמשכת ".mzeiniptaמהתורה
דוקא  התשובה ע"י שזהו א'תשעג) (ע' שם אוה"ת וראה
הקליטה, נתקיימה לא בשבועות הראשונות בלוחות שלכן
והם  ביוהכ"פ האחרונות הלוחות ניתנו התשובה ע"י "ואח"כ

דשמע"צ". הקליטה ענין וזהו התקיימו

dxez zgny - dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

ששמחת  דמכיון – או"א לכל הענין ומובן
לכאו"א  שייכת נשים 25התורה גם בה ומשתתפים ,

לקטן  גם – לכאו"א מושג צ"ל טעמה גם לכן וטף,
ביותר;

לא  למה הנ"ל: שאלה מתעוררת אצלו גם כי
שאז  יודע הוא שגם – בחגה"ש? שמח"ת קבעו
ומסבירים  לו משיבים וע"ז – תורתנו" מתן "זמן
כשעודנו  התורה כשמקבל ובי': מיני' בדוגמא

משה לנו ציווה תורה ובהסברה: dyxenבקטנותו,
התורה  יורש שבתור מובן, בכ"ז – יעקב קהלת
מלהבינה  הוא קטן עדיין אמנם לו, נתונה

בי  הרי טעם ובטוב ויבינה ולכשיגדל חד ולהשיגה,
מבינה  שאינו מזה צער בו מתעורר השמחה עם

eiykr.בשלימות שמחתו ואין ,

בכמה ‰. המבואר עם מתאים  הנ"ל ביאור והנה
של  הקביעות שטעם (מהנ"ל), חסידות דרושי
האחרונות  לוחות מפני הוא בשמע"צ שמח"ת
ש"גמרה  שתקנו הטעם גם (שזהו ביוהכ"פ שנתנו

ע"י התורה לימוד גמר (היינו תורה" ,mc`dשל
בשמע"צ  תהי' ):26כנ"ל)

ולוחות  הראשונות לוחות בין ההפרש כללות
הוא  דלוחות 27האחרונות עצמן, בהלוחות

אלקים" מכתב גו' אלקים "מעשה היו ,28הראשונות
אבל  אלקים", "מכתב רק היו האחרונות ולוחות

משה  ידי מעשה היו עצמם גם 29הלוחות וזוהי .
ובעולם: בישראל בפעולתם לההפרש הסיבה

ארז"ל  הראשונות לא 30בלוחות ש"אלמלי
תורה  נשתכחה לא הראשונות לוחות נשתברו
בהן", שולטת ולשון אומה כל אין . . מישראל
ענין  נתחדש האחרונות הלוחות של בנתינתם אמנם

הראשונות  לוחות דמצד והיינו בתורה. היגיעה
נמשכת  שהיא כמו התורה את בנ"י מקבלים
הרי  מלמעלה ובגילוי ישר, אור בבחי' מלמעלה,
האחרונות; מלוחות נעלים הם הראשונות לוחות
העבודה  ענין נתחדש האחרונות הלוחות ע"י אבל
שדוקא  חוזר, אור בבחי' עצמו, בכח בתורה ויגיעה
מדרגא  בתורה יותר עליונה ממדריגה ממשיך עי"ז
הסיום  (שהוא בשמח"ת דוקא ולכן מצ"ע. הנמשכת

שביוהכ"פ  התורה.7דמ"ת על השמחה עיקר הוא ,(

.Â הנ"ל בדרושים ביאור 31והנה עוד מבואר
מצד  – בשמע"צ שמח"ת של הקביעות בטעם

שניות: לוחות
דבעת  צדיקים, בחי' כנגד הם הראשונות לוחות

דכתיב  צדיקים במדרי' בנ"י עמדו "ויחן 32נתינתם
ישראל  נעשה שם והקדימו אחד", כאיש כו'

זוהמתן 33לנשמע  פסקה סיני בהר שעמדו ;34ובעת
בעת  כי בע"ת, בחי' כנגד הן האחרונות לוחות אבל
נקבעה  ולכן בע"ת. בבחי' בנ"י היו קבלתם
ביוהכ"פ  שהיתה התורה נתינת על דוקא השמחה
דוקא  הוא ויתרונה השמחה עיקר כי בע"ת, לבחי'

הריחוק. אחר הבא מקירוב

לעיל, המבואר עם אחד בקנה עולה זה וגם
באופן  תורה" של "גמרה מצד דוקא הוא דשמח"ת
– מלמעלה מתנה ע"י ולא ויגיעה לימוד של

לבע"ת  צדיק בין ההפרש ביאור שהוא 35ובהקדים ,
ב) עצמו, ועם בעצמו העצם בעבודת א) בשתים:

בעולם: עבודתו בפעולת

כמו  היא, הצדיק עבודת עצמו: בעבודת א)
ישר  האדם את עשה היא 36שהאלקים זו ועבודה
יכול אינו יהודי כי טבעו, נפרד erahaמצד להיות

ע"י) (וההעלם שליטת בו שאין וצדיק מאלקות,
השבועה  מצד [וגם טבעו מצד היא עבודתו היצר,

צדיק" "תהי ];37שמלמע'
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מעשה 25) ואנשי "חסידים שרק ביה"ש* משמחת יותר ועוד
משא"כ  ולשמוע**, לראות באין העם כל אבל מרקדין ", היו

שמחים. וטף נשים שגם ישראל*** מנהג הרי בשמח"ת
ב'.26) שבסו"ס הקושיא
תרס"ו.27) לך ויתן ובד"ה פל"ד. שם בתש"ו כמבואר
טז.28) לב, תשא
פסל29) א) לד, (שם .izazkeגו'jlדכתיב
א.30) נד, עירובין

dkeq dpyn) einin dgny d`x `l y"dia zgny d`x `ly iny *
.(` ,`p

.c"id g"t alel 'ld m"anx ,my dpyn d`x **
lqtp d"ceza .`"d c"t migqt inlyexi d`x) `id dxezy ***
.153 'r `xecn mipyi mibdpn mb d`xe .epizea` bdpn :(a ,k zegpn)

.(c"q ery c"ei r"ey `"nxa `aed l"ixdn

ומ"ד.31) פל"ד שם תש"ו המשך גם וראה שם. אוה"ת
שם.32) ופרש"י ב. יט, יתרו
א.33) פח, שבת ד). שם, פרש"י (וראה ז כד, משפטים
ב.34) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
(3584 ע' ח"י לקו"ש .66 ע' .63ֿ4 ע' ח"ט לקו"ש בזה ראה

שם. ובהנסמן ואילך,
כט.36) ז, קהלת
היינו 37) שביעה, מל' שבועה וגם סע"ב). (ל, דנדה ספ"ג

והערות  קיצורים (ראה צדיק שיהי' מלמעלה כחות לו שנותנים
ואילך). נז ס"ע לתניא
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בלימוד  האדם עבודת ע"י כי הארץ", ואת השמים
שהיא  הבע"ת בעבודת – (ועד"ז עצמו בכח התורה
שותף  נעשה ממש) התחדשות ובבחי' עצמו בכח

בראשית  במעשה ומשפיע 52להקב"ה מוסיף שהוא
בראשית  במעשה שותפות 53כביכול כי -

לגמרי. שווים שותפים כששניהם היא בשלימותה
אל  מהכח לגלות רק היא שעבודתו הצדיק ולכן
שעושה  בהדירה והן שלו, הכחות (הן הפועל

שהרי  – בשלימותה ה"שותפות" אין בעולם)
היא xea`הקב"ה כשעבודתו אבל מאין; ומהווה

ממש  התחדשות היא שעבודתו הבע"ת עצמו, בכח
דבר  הפכי מדבר שעושה ועד כנ"ל, בהבריאה,
עושה  (להקב"ה) לי'" "הניין דלא מעולם – הרצוי

לי'" ד"הניין –54עולם לבורא דומה נעשה עי"ז –
ובורא  להקב"ה בשלימות וארץ 55שותף שמים

מלך  ישראל אלקי ש"ה' בהם שנרגש "חדשים"
משלה" בכל ומסייעין 56ומלכותו להאדם 57,

בעולם. ועבודתו שליחותו למלאות

(b"lyz z"gny mei zgiyn)
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ר"ס 52) או"ח אדמוה"ז ושו"ע טור ב. קיט, א. י, שבת ראה
רס"ח.

נצחוני.53) בני נצחוני ב) נט, (ב"מ שארז"ל בתורה ועד"ז
הלימוד  הרי שסיימה אחר עוה"פ התורה ללמוד מתחיל וכאשר
ומשפיעין** מוסיפין* שישראל ועוד יותר, נעלה באופן הוא

שם. 46 ובהערה ס"ד שם לקו"ש וראה בתורה.

.(c ,hl uwn `"ez .a ,ai `"gf) "dl `yt`l" `ed aeige *
,fl `vz z"ewl d`x) ozg l`xyie dlk dxezd e`xwp n"ka okly **

.(jli`e c ,bv dkxa .`"rq

ז.54) פ"ג, ב"ר
אף 55) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר

כל  על דקאי – ב) (רנח, בראשית ובאוה"ת עולמות, בורא אביכם
בנ"י.

דר"ה.56) התפלה נוסח
בעוזרי.57) לי ה' סד"ה לקו"ת ג"כ ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכן  באנגליא  ביקור  זוגתו שתליט"א,  לנסיעת  בהנוגע  במענה לשאלתו במכתבו מי"א תשרי 

בשווידען.

והסתיו  החורף  בימי  ובפרט  בהנ"ל  פנימי  תוכן  רואה  איני  שבכלל  האמת,  לאמר  ומוכרחני 

המתקרבים, אבל כיון שכנראה ממכתבו ישנו רצון חזק וחשק לנסיעה האמורה, הרי יש לצרפה עם 

נשים חרדיות בכלל לעוררן  נשי חב"ד או בחוגי  ]וכמו שתבקר שם באגודת  איזו שליחות של מצוה 

בהנוגע למצות ולאורח חיים ע"פ התורה וכו'[, ובטח תוכל לסדר הילדים שי' בכי טוב.

ויהי רצון שתהי' הנסיעה וחזרה בשעה טובה ומוצלחת ותנצל אותה לענינים של מצוה נוסף על 

מילוי הרצון מתוך שמחה וטוב לבב.

בודאי מתכוננים לנצל ימי שמחתנו הבע"ל באופן המתאים להפצת המעינות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מערב ר"ה עם הפ"נ המצורף אליו, שנקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,
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בלימוד  האדם עבודת ע"י כי הארץ", ואת השמים
שהיא  הבע"ת בעבודת – (ועד"ז עצמו בכח התורה
שותף  נעשה ממש) התחדשות ובבחי' עצמו בכח

בראשית  במעשה ומשפיע 52להקב"ה מוסיף שהוא
בראשית  במעשה שותפות 53כביכול כי -

לגמרי. שווים שותפים כששניהם היא בשלימותה
אל  מהכח לגלות רק היא שעבודתו הצדיק ולכן
שעושה  בהדירה והן שלו, הכחות (הן הפועל

שהרי  – בשלימותה ה"שותפות" אין בעולם)
היא xea`הקב"ה כשעבודתו אבל מאין; ומהווה

ממש  התחדשות היא שעבודתו הבע"ת עצמו, בכח
דבר  הפכי מדבר שעושה ועד כנ"ל, בהבריאה,
עושה  (להקב"ה) לי'" "הניין דלא מעולם – הרצוי

לי'" ד"הניין –54עולם לבורא דומה נעשה עי"ז –
ובורא  להקב"ה בשלימות וארץ 55שותף שמים

מלך  ישראל אלקי ש"ה' בהם שנרגש "חדשים"
משלה" בכל ומסייעין 56ומלכותו להאדם 57,

בעולם. ועבודתו שליחותו למלאות
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ר"ס 52) או"ח אדמוה"ז ושו"ע טור ב. קיט, א. י, שבת ראה
רס"ח.

נצחוני.53) בני נצחוני ב) נט, (ב"מ שארז"ל בתורה ועד"ז
הלימוד  הרי שסיימה אחר עוה"פ התורה ללמוד מתחיל וכאשר
ומשפיעין** מוסיפין* שישראל ועוד יותר, נעלה באופן הוא

שם. 46 ובהערה ס"ד שם לקו"ש וראה בתורה.

.(c ,hl uwn `"ez .a ,ai `"gf) "dl `yt`l" `ed aeige *
,fl `vz z"ewl d`x) ozg l`xyie dlk dxezd e`xwp n"ka okly **

.(jli`e c ,bv dkxa .`"rq

ז.54) פ"ג, ב"ר
אף 55) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר

כל  על דקאי – ב) (רנח, בראשית ובאוה"ת עולמות, בורא אביכם
בנ"י.

דר"ה.56) התפלה נוסח
בעוזרי.57) לי ה' סד"ה לקו"ת ג"כ ראה

ומובן שנבהלתי לכתבו במכתבו, בקור רוח, בהנוגע למשרתו ועבודתו, אלא שמסיים שיודע 

שאני מתנגד לזה בכל תוקף, כאילו זהו ענין פרטי שלי וחוו"ד שלי ורוצה אני להתנגד ודוקא בכל תוקף, 

ואני לא באתי אלא להגיד מה שלמדתי בספרים, וביארתי דעתי גלוי', ולא באתי בתור גזירה גזרתי ח"ו 

ולא התנגדתי למי שהוא אלא להציל היחיד והרבים מעון של פרהסיא - שלא הי' כמוהו אלפים שנה 

שיעשה ככה ובשם כלל ישראל!

מובן שאין ימים אלו מתאימים כלל לכתוב באריכות בענין כהאמור, אלא שמאידך גיסא לא 

ה'  דרשו  ומתחנן,  דורש  שהקב"ה  אלו  בימים  ובפרט  בשתיקה,  הדבר  על  לעבור  רשאי  עצמי  ראיתי 

בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ובלשון נשיאנו נשיאי החסידות, ימים דקירוב המאור אל הנצוץ, וכבר 

ידוע המבואר בקבלה ובחסידות אשר שבת אותיות תשב, תשובה עילאה, והכנה הקודמת לזה תשובה 

תתאה חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא, וכנ"ל אי אפשר להאריך בימים אלו בכהאמור.

ויהי רצון אשר קירוב המאור ילהיב כל הניצוצות בכל מקום שהם ובחסד וברחמים ותומ"י 

ישמור עם ישראל השבת כהלכתו ומיד הם נגאלים מגלות הפנימי ומגלות כפשוטו גלות שנתקיים בו 

האמור בפסוק: אנכי הסתר אסתיר, שגדול החשך וכפול ומכופל שגם ההסתר מוסתר, שאומרים אשר 

זוהי הדרך וזהו הרצוי וכנ"ל דוקא בפרהסיא ודוקא בשם כלל ישראל, והלואי יוכל לבשר טוב בהאמור 

ואין טוב אלא דרך התורה עלי' נאמר כי לקח טוב נתתי לכם, שניתנה בשבת ובהקדמת שמירת שבת, 

שניתנה מקודם במרה )ולא בנועם( ובכ"ז קבלו עליהם באהבה, וכמבואר בראשונים ובפוסקים.

באיחולים ששורותי אלו המעטות בכמות תפעלנה פעולתן ומכאן ולהבא ימצא פרנסתו ופרנסת 

ב"ב שי' ע"פ תורה בכשרות וכבוד.

בברכת חתימה וגמח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח לחדש הרחמים.

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

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

בשאלתו בשם גיסו שי', כיון שדר במקום שתושביו מתנהגים שלא כדבעי וכו' האם להעתיק 

לסביבה דתית וחרדית אף שעי"ז יצטרך ללוות מעות.

ע"פ דברי רז"ל )אבות פרק ו' משנה ט'( ופס"ד הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ו', מובן שיש 

יוכל לשלם  ובטח  ושומרי תומ"צ כדבעי,  ה'  להשתדל ככל האפשרי לדור בסביבה של חרדים לדבר 

המעות שילוה בתנאים נוחים, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט ולחתימה ולגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

אגרות קודש



לב
יז – ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל  בראשית ב, 

ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

לז

ביאור הזוהר, דרק עמרם לוי ובנימין לא חטאו כלל, ומתו 
בעיטא דנחש הקדמוני, משא"כ יהושע וכו'

לאדם  ליה  חמאן  עלמא  בני  כלהו  אמר,  ייסא1  ר' 
לאחזאה  עלמא,  מן  דמסתלקי  בשעתא  הראשון 
סהדותא דבגין חובוי דבר נש איהו אסתלק מעלמא, 
ולא בגיני' דאדם, כמה דתנינן אין מיתה בלא חטא, 
דנחש  עיטא  ההוא  בגין  דאסתלקו  תלתא  אינון  בר 
הקדמוני, ואלין אינון, עמרם לוי ובנימין, ואית דאמרי 
חובא  עלייהו  אשתכח  ולא  חבו  דלא  ישי,  נמי  אוף 
דנחש  עיטא  ההוא  עלייהו  דאדכר  בר  בי',  דימותון 

כדאמרן.
ספר הזהר חלק א' דף נז ע"ב

עיין בדרך אמת אות ג'2 שהקשה מהאמור לעיל דף 
נ"ג עמוד א'3 שיהושע מת גם כן בעטיו של נחש.

אדם  את  רואים  העולם  בני  כל  אמר,  ייסא  רבי  ללה"ק[  ]תרגום   )1
שבשביל  לפניו  להודות  כדי  העולם,  מן  שנפטרים  בשעה  הראשון 
הראשון,  אדם  של  עונו  בשביל  ולא  העולם  מן  נפטר  הוא  עונותיו 
"כמה דתנינן, אין מיתה בלא חטא" לבד אלו הג' צדיקים שנסתלקו 
מן העולם בשביל אותה העצה שיעץ ופיתה הנחש הקדמוני את חוה 
לאכול מעץ הדעת, ואלו הן, עמרם לוי ובנימין, ויש אומרים אף ישי 
נמי, שאלו לא חטאו מעולם, ובשעת מיתתם לא נמצא עליהם חטא 
שימותו על ידו, אלא לפי שנזכר עליהם אותה עצה הרעה של הנחש 

כמו שאמרנו ולפיכך גם הם מתו.
2( וז"ל: לעיל נג, א מבואר שיהושע מת ג"כ בעטיו של נחש, ושם 
תמצא פי' מלת עטיו, ובפ' בלק ר"ה ב מבואר שצלפחד מת ג"כ בעטיו 

של נחש עכ"ל.
)רבי  באורייתא  ולעי  חד  ליליא  יתיב  הוה  שמעון  רבי  שם:  וז"ל   )3
רבי  לפניו  יושבים  והיו  בתורה(,  ועסק  אחד  לילה  יושב  הי'  שמעון 
מר' שמעון(,  )שאל  יהודה  רבי  אמר  יוסף,  ורבי  יצחק,  ורבי  יהודה, 
חורב  מהר  עדים  את  ישראל  בני  ויתנצלו  ו(  לג,  )שמות  כתיב  הא 
זיינם שקבלו מהר חורב(, וקאמרינן דגרמו  )פירוש שהופשטו מכלי 
מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא, )ואמרנו שגרמו להמשיך עליהם 
את המות מחדש מחטא העגל ואילך, ר"ל כי מה ששלט המות קודם 
שעמדו על הר סיני נתקן אז, ועתה המשיכו את המות מחדש(, ושליט 
בהם  )ושלטה  בקדמיתא  מנייהו  לי'  דאעדו  בישא  חויא  ההוא  בהו 

זוהמת הנחש מה שסילקו מעליהם בתחילה כשעמדו על הר סיני(.
)אם כן קשה(, ישראל תינח )ישראל שחטאו בעגל ניחא(, יהושע דלא 
חטא אעדי מני' ההוא זיינא עלאה דקבל עמהון בטורא דסיני או לא 
על  והמתין שם  הי' מחוץ למחנה  כי  יהושע שלא חטא בעגל  )אבל 
ירידת משה מן ההר, וכי גם ממנו נסתלק אותו הכלי זיין העליון שקבל 
עמהם בהר סיני או לא(, אי תימא דלא אתעדי מני' )א"ת שלא נסתלק 
ממנו הכלי זיין שהוא השמירה מהמות(, אי הכי אמאי מית כשאר בני 
נשא )אם כן למה מת כשאר בני אדם(, אי תימא דאתעדי מני', אמאי, 

ויש לתרץ, שם קאמר בעיטא של נחש דא, עיין שם, 
עיטא  וכאן אמר  היינו בעיטא דנחש שבחטא העגל, 
העיטא  הוא  קדמוני,  לומר  דקדק  הקדמוני.  דנחש 

דנחש שבחטא עץ הדעת.
והיינו ביהושע לא איתמר שלא הי' בו חטא כלל, 
יכול להיות שהי', אלא שאחר כך במתן תורה שפסק 
כך  ואחר  החטא,  הוסר  בעדיים4,  ונתעטרו  הזוהמא 
ויהושע  הנחש,  ידי  על  הזוהמא  חזרה  העגל  בחטא 
שלא חטא בעגל מה שמת הוא בעיטא דנחש שבחטא 

העגל.
מה שאין כן אלו הג', לא הי' בהם חטא כלל, ומה 
שמתו הי' בעיטא דנחש הקדמוני דוקא שבחטא עץ 

הדעת.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד כ

והא לא חטא )וא"ת שגם ממנו נסתלקה השמירה העליונה, למה, הלא 
הוא לא חטא בעגל(, דהא איהו עם משה הוה בשעתא דחבו ישראל 
)כי הוא המתין על ירידת משה מן ההר מחוץ למחנה כשחטאו ישראל 
בעגל(, ואי תימא דלא קביל ההוא עטרא בטורא דסיני כמה דקבילו 
ישראל, אמאי )וא"ת שיהושע לא קבל את אותה העטרה בהר סיני כמו 

שקבלו כל ישראל, למה לא קיבל מה נשתנה מכולם(...
ואמר ותא חזי כד חב אדם באילנא דאכל מני' )ובא וראה כשחטא אדם 
הראשון באכילת עץ הדעת(, גרם לההוא אילנא דשרי בי' מותא לכל 
עלמא )גרם להעץ הדעת שישרה בו המות לכל העולם(, וקאים חובא 
דפגימו דא בסיהרא עד דקיימו ישראל בטורא דסיני )ועמד חטא ופגם 
זה שגרם במלכות עד שעמדו ישראל בהר סיני(, כיון דקיימו ישראל 
בטורא דסיני אתעבר ההוא פגימו דסיהרא וקיימא לאהרא תדיר )כיון 
שעמדו ישראל על הר סיני נסתלק פגם זה מהמלכות ועמדה להיות 
מאירה תמיד בלי הפסק(, כיון דחבו ישראל בעגלא תבת כמלקדמין 
המלכות  חזרה  בעגל  ישראל  שחטאו  כיון  )אבל  לאתפגמא  סיהרא 
לגבי'  ומשיך לה  ואחיד בה  להפגם כבתחילה(, ושלטא חויא בישא 
)ואז שלט בה הנחש הרע שהוא הס"מ והי' לו בה אחיזה ומשך אותה 

אליו(...
אע"ג  בפגמה(,  עמדה  שהמלכות  )וכיון  לאתפגמא  דקיימא  וכיון 
דיהושע קאים בעטרא דזיינין דילי' )אעפ"י שיהושע עמד בעטרה של 
הכלי זיין שלו שקבל בהר סיני(, כיון דפגימו שריא בה ואתהדרת כמה 
דאתפגימת בחובא דאדם )אבל כיון ששרה בה הפגם וחזרה לפגמה 
כמו שנפגמה בחטאו של אדם הראשון(, לא יכיל בר נש לאתקיימא 
)לכן לא יכול שום אדם להתקיים לעולם(..., ועל דא יהושע לא מית 
אלא בעיטא של נחש דא )ועל כן יהושע לא מת אלא בעצתו של הנחש 

הזה(.
ישראל  שהקדימו  בשעה  סימאי  ר'  "דרש  וז"ל:  פח.  שבת  ראה   )4
ואחד  לכל אחד  ריבוא של מלאכי השרת  לנשמע באו ששים  נעשה 
נשמע  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  כתרים  שני  לו  קשרו  מישראל 
וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום 
ו( ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב א"ר  שנאמר )שמות לג, 
כדאמרן  טענו  בחורב  פרקו  בחורב  טענו  בחורב  חנינא  בר'  חמא 
זכה  וכולן  יוחנן  א"ר  וכו'  ישראל  בני  ויתנצלו  דכתיב  פרקו  בחורב 
משה ונטלן דסמיך לי' ומשה יקח את האהל אמר ר"ל עתיד הקב"ה 
להחזירן לנו שנאמר )ישעי' לה, י( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה 

ושמחת עולם על ראשם שמחה שמעולם על ראשם".

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

לה  חוברת

.‚"È˘˙ ,·‡ 'Ó Ë"È 'Â ÌÂÈ
ביום  הבדידות. יותר מורגשת שעוברת שנה כל עם ז"ל. בעלי של להסתלקותו שנים תשע מלאו היום

הכואבים. המקומות כל איכשהו יותר מתעוררים  זה

ושנזכה  בפשטות, ונוח טוב להם שיהיה ימים, יאריכו תחי' רעייתו עם שליט"א שבני היא משאלתי

מזה. זה ליהנות

* * *

לו  חוברת

בהתוועדות  מהשתתפות רב עונג

.„"È˘˙ ˙ÂÎÂÒ Ó"‰ÂÁ„ '‚
תודה  ועכשיו, הבריאות, בקו לגמרי הייתי לא פשוט – האחרון בזמן כתבתי שלא מכך מרוצה אני

בהרבה. טוב מרגישה אני להשי"ת,

שליט"א  בני את כששמעתי אמש, לו שזכיתי העונג את לציין ההזדמנות את להחמיץ רוצה אינני

אנשים  מאות וכמה כמה של ציבור בפני דברים .301נושא

רב  רושם עלי עשה הבנתי שאותו החלק אולם להעריך; כדי ה"מבין" הוא אני לא – ה"לומדות" את

העשיר  .302בתוכנו

עבורי. קשה הדבר סופה; עד בהתוועדות השתתפתי שלא מובן

מפגינים  שהם הרבה ההתעניינות ואת בהתוועדות, שנכח צעירים של הרב המספר את לראות לי נעם

לתארה  ניתן שלא שכזו, באהבה בו מביטים הם כיצד ראיתי שליט"א. לבני השייכים העניינים לכל ביחס

את  בריצה עוקף האחד ומהמכוניות, התחתיות מהרכבות בקבוצות רצים הם כיצד לראות רק במלים.

להקדי  שיוכל כדי יותר!...חברו ולשמוע יותר לראות האפשרות לו שתהיה כדי מקום, ולתפוס ם

חפשיים  וצעירים, זקנים וליטאים, פולנים וחסידים, לאֿחסידים חוגים: מיני מכל היו המשתתפים

רק  לא היכולת לו שתהיה כך עצמו את למקם דרכים חיפש אחד כל הנשים. גם וכך ואורתודוקסים,

לראותו. גם אלא שליט"א, בני את לשמוע

לבו, משאלות את הפועל אל ולהוציא עבודתו את לעשות שיוכל כדי והצלחה, בריאות השי"ת לו יתן

הנפש. ומנוחת הגוף מנוחת ומתוך הפרעות ללא

התוועדויות 301) מנחם בתורת נדפסה – תשי"ד סוכות דחוה"מ ג' ליל – זו בהתוועדות זי"ע אדמו"ר כ"ק דברי רשימת
ואילך. 43 ע' ח"א תשי"ד

(302:(61 ס"ע שם מנחם (תורת ז"ל מאביו ששמע ענין גם זי"ע אדמו"ר כ"ק הזכיר זו שבהתוועדות להעיר
תוסף  דלא באופן .. עשה מצוות דרמ"ח הקיום שלימות על רומזת סוכה שמצות ז"ל מאאמו"ר ששמעתי מה "ובהקדם
א' הוא ומט"ר מרמ"ח, פחות א' הוא זר"ם וממטר", מזרם ולמסתור למחסה גו' תהי' "וסוכה במ"ש כמרומז תגרע, ולא

תוסיף)". (לא וממטר תגרע) (לא מזרם ולמסתור "למחסה היא וה"סוכה" מרמ"ח, יותר



לג

לה  חוברת

.‚"È˘˙ ,·‡ 'Ó Ë"È 'Â ÌÂÈ
ביום  הבדידות. יותר מורגשת שעוברת שנה כל עם ז"ל. בעלי של להסתלקותו שנים תשע מלאו היום

הכואבים. המקומות כל איכשהו יותר מתעוררים  זה

ושנזכה  בפשטות, ונוח טוב להם שיהיה ימים, יאריכו תחי' רעייתו עם שליט"א שבני היא משאלתי

מזה. זה ליהנות

* * *

לו  חוברת

בהתוועדות  מהשתתפות רב עונג

.„"È˘˙ ˙ÂÎÂÒ Ó"‰ÂÁ„ '‚
תודה  ועכשיו, הבריאות, בקו לגמרי הייתי לא פשוט – האחרון בזמן כתבתי שלא מכך מרוצה אני

בהרבה. טוב מרגישה אני להשי"ת,

שליט"א  בני את כששמעתי אמש, לו שזכיתי העונג את לציין ההזדמנות את להחמיץ רוצה אינני

אנשים  מאות וכמה כמה של ציבור בפני דברים .301נושא

רב  רושם עלי עשה הבנתי שאותו החלק אולם להעריך; כדי ה"מבין" הוא אני לא – ה"לומדות" את

העשיר  .302בתוכנו

עבורי. קשה הדבר סופה; עד בהתוועדות השתתפתי שלא מובן

מפגינים  שהם הרבה ההתעניינות ואת בהתוועדות, שנכח צעירים של הרב המספר את לראות לי נעם

לתארה  ניתן שלא שכזו, באהבה בו מביטים הם כיצד ראיתי שליט"א. לבני השייכים העניינים לכל ביחס

את  בריצה עוקף האחד ומהמכוניות, התחתיות מהרכבות בקבוצות רצים הם כיצד לראות רק במלים.

להקדי  שיוכל כדי יותר!...חברו ולשמוע יותר לראות האפשרות לו שתהיה כדי מקום, ולתפוס ם

חפשיים  וצעירים, זקנים וליטאים, פולנים וחסידים, לאֿחסידים חוגים: מיני מכל היו המשתתפים

רק  לא היכולת לו שתהיה כך עצמו את למקם דרכים חיפש אחד כל הנשים. גם וכך ואורתודוקסים,

לראותו. גם אלא שליט"א, בני את לשמוע

לבו, משאלות את הפועל אל ולהוציא עבודתו את לעשות שיוכל כדי והצלחה, בריאות השי"ת לו יתן

הנפש. ומנוחת הגוף מנוחת ומתוך הפרעות ללא

התוועדויות 301) מנחם בתורת נדפסה – תשי"ד סוכות דחוה"מ ג' ליל – זו בהתוועדות זי"ע אדמו"ר כ"ק דברי רשימת
ואילך. 43 ע' ח"א תשי"ד

(302:(61 ס"ע שם מנחם (תורת ז"ל מאביו ששמע ענין גם זי"ע אדמו"ר כ"ק הזכיר זו שבהתוועדות להעיר
תוסף  דלא באופן .. עשה מצוות דרמ"ח הקיום שלימות על רומזת סוכה שמצות ז"ל מאאמו"ר ששמעתי מה "ובהקדם
א' הוא ומט"ר מרמ"ח, פחות א' הוא זר"ם וממטר", מזרם ולמסתור למחסה גו' תהי' "וסוכה במ"ש כמרומז תגרע, ולא

תוסיף)". (לא וממטר תגרע) (לא מזרם ולמסתור "למחסה היא וה"סוכה" מרמ"ח, יותר

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
החירות והגלה אותנו ועתיד לגאלינו להשיב לחירות. וידוע 
שכל שבעה הוא סימן להקיף שלם, ולזה עושין יום ראשון 
שמחה  להורות אף שיש  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד 

חג.
שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  וחג הסוכות אשר 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.
מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»



dkxadלו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i oey`x meil inei xeriy

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



לז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i oey`x meil inei xeriy

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד
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Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈
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ß ixyz a"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ



לט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy

ß ixyz a"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ



dkxadמ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈



מי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈



dkxadמב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

ß ixyz e"h iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈

:øérä-ïî úøké àì írä øúéåâíBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå §¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬
:áø÷ãò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨
äéîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî äifråäéäé-àì àeää íBia äéäå ª¦¨´¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨¨−©´©®Ÿ¦«§¤´
:ïBàt÷å úBø÷é øBàæäéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå ½§¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬
:øBà-äéäé áør-úrìçíiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå §¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸

:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàä íiä-ìà íéöçå éðBîãwäè-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ©©§¦½§¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨
:ãçà BîLe ãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàäéïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé ¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâðørL-ãr ïB ¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©
:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptäàéäáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéå ©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬

:çèáì íìLeøéáébé øLà äôbnä äéäz úàæåóeàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé §«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−
ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr÷nz BðBL ©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬

:íäéôaâéeärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦ µ©´¥¥½
:eärø ãé-ìr Bãé äúìråãéáéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À

:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæåèøBîçäå ìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½
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ß ixyz e"h iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈

:øérä-ïî úøké àì írä øúéåâíBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå §¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬
:áø÷ãò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨
äéîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî äifråäéäé-àì àeää íBia äéäå ª¦¨´¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨¨−©´©®Ÿ¦«§¤´
:ïBàt÷å úBø÷é øBàæäéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå ½§¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬
:øBà-äéäé áør-úrìçíiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå §¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸

:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàä íiä-ìà íéöçå éðBîãwäè-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ©©§¦½§¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨
:ãçà BîLe ãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàäéïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé ¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâðørL-ãr ïB ¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©
:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptäàéäáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéå ©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬

:çèáì íìLeøéáébé øLà äôbnä äéäz úàæåóeàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé §«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−
ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr÷nz BðBL ©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬

:íäéôaâéeärø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®§¤«¡¦À¦ µ©´¥¥½
:eärø ãé-ìr Bãé äúìråãéáéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À

:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæåèøBîçäå ìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½



מד

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëåæèøúBpä-ìk äéäå §¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéõøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé-ìàçé-íàå ¤§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî úçtLîýåýé ó ¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úàèéúàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìkëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½

:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷àëøéñ-ìk äéäå −Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧
íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«
ß ixyz f"h iyiy mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâLãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤
:éréáMäã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäýåýé ïBøà-úà eìriå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«
åïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³

åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈
:äìrîìîèeàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçäéçpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íLàééäéå ¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöaáéãîrì íéðäkä eìëé-àìå §¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ
ì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìûæéøLà íBiä-ïî ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧

úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyiy meil inei xeriy

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

ixyzf"hiyiymei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

éa:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçéãåc ááì-ír éäéå ©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáà:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëäðáú àì äzà ÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−
ða-íà ék úéaäéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´
ì úéaä:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íNàå ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦



מה
:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëåæèøúBpä-ìk äéäå §¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸

ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´
:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéõøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸

:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì íìLeøé-ìàçé-íàå ¤§´¨©½¦§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦
bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àì íéøöî úçtLîýåýé ó ¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸

:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLà íéBbä-úàèéúàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸
:úBkqä âç-úà âçì eìré àì øLà íéBbä-ìkëä íBiañeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½

:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýé úéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷àëøéñ-ìk äéäå −Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧
íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®

:àeää íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬©«
ß ixyz f"h iyiy mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâLãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤
:éréáMäã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäýåýé ïBøà-úà eìriå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«
åïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³

åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈
:äìrîìîèeàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçäéçpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íLàééäéå ¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöaáéãîrì íéðäkä eìëé-àìå §¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ
ì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½
ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìûæéøLà íBiä-ïî ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧

úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"h iyiy meil inei xeriy

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

ixyzf"hiyiymei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

éa:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úçéãåc ááì-ír éäéå ©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´
ì úéa úBðáì éáà:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëäðáú àì äzà ÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−
ða-íà ék úéaäéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëBøác-úà ýåýé í÷iå ©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−

äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´
ì úéaä:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íNàå ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦



dkxadמו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆



מז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆
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(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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çìçéäìrz äåäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬
:étàa éúîçèéìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøár-Làá éúàð÷áe £¨¦−§©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½

:ìàøNé úîãà ìrëNîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî eLrøå ©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸
eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr Nîøä̈«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨¨®§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸

:ìBtz õøàì äîBç-ìëå úBâøãnäàëäåäé éðãà íàð áøç éøä-ìëì åéìr éúàø÷å ©©§¥½§¨−̈¨¨¬¤¦«§¨¨̧¦¨¨³§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®
:äéäz åéçàa Léà áøçáëLéábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa Bzà ézètLðå ¤¬¤¦−§¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬¦−§¤´¤§¨®§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹

:Bzà øLà íéaø íénr-ìrå åétâà-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Làâëézìcbúäå ¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©©¦¬©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸
:ýåýé éðà-ék eòãéå íéaø íéBb éðérì ézrãBðå ézLc÷úäåèìàíãà-ïá äzàå §¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−¦´©¦®§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§©¨³¤¨¨¸

éìà éððä äåäé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr àápä:ìáúå CLî Làø àéNð âBb E ¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¥¤̧¸½§¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«
áézááLåéúàMLå Eéúéìräå EéúBàáäå ïBôö éúkøiî E:ìàøNé éøä-ìr Eâéúékäå §«Ÿ©§¦̧¸§¦¥¦½§©«£¦¦−¦©§§¥´¨®©«£¦«¦−©¨¥¬¦§¨¥«§¦¥¦¬

évçå EìàîN ãiî EzL÷ðéîé ãiî E:ìétà Eãäzà ìBtz ìûøNé éøä-ìr ©§§−¦©´§Ÿ¤®§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«©¨¥¸¦§¨¥¹¦À©¨¸
étâà-ìëåðk-ìk øBtö èérì Czà øLà íénrå Eézúð äãOä úiçå ó:äìëàì E §¨£©¤½§©¦−£¤´¦¨®§¥̧¦¯¨¨¨²§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«

ä:äåäé éðãà íàð ézøaã éðà ék ìBtz äãOä éðt-ìråéáLéáe âBâîa Là-ézçìLå ©§¥¬©¨¤−¦®¦µ£¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½§«Ÿ§¥¬
:ýåýé éðà-ék eòãéå çèáì íéiàäæìàøNé énr CBúa réãBà éLã÷ íL-úàå ¨¦¦−¨¤®©§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹¦À©§¸©¦´¦§¨¥½

:ìàøNéa LBã÷ ýåýé éðà-ék íéBbä eòãéå ãBò éLã÷-íL-úà ìçà-àìåçäàá äpä §«Ÿ©¥¬¤¥¨§¦−®§¨«§³©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½¨−§¦§¨¥«¦¥³¨¨¸
:ézøac øLà íBiä àeä äåäé éðãà íàð äúéäðåèeøráe ìûøNé éør éáLé eàöéå §¦«§½̈¨§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´¦§¨¥À¦«£¿

òáL Là íäá eøráe çîøáe ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöå ïâîe ÷Lða e÷éNäå§Â¦¦Â§¤̧¤¨¥³§¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈§®Ÿ©¦«£¬¨¤²¥−¤¬©
:íéðLéLà-eøráé ÷Lpá ék íéøriä-ïî eáèçé àìå äãOä-ïî íéör eàNé-àìå ¨¦«§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À§³Ÿ©§§¸¦©§¨¦½¦¬©¤−¤§©«£¥®

:äåäé éðãà íàð íäéææa-úà eææáe íäéììL-úà eììLåàéïzà àeää íBiá äéäå §¨«§´¤«Ÿ§¥¤À¨«§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨¨´©´©¿¤¥´
íéøárä-úà àéä úîñçå íiä úîã÷ íéøárä éb ìûøNéa øá÷ íL-íB÷î âBâì§Á§«¨̧¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´©½̈§Ÿ¤¬¤¦−¤¨«Ÿ§¦®

:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úà íL eøá÷åáéìàøNé úéa íeøá÷e §¨´§À̈¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«§¨¸¥´¦§¨¥½
:íéLãç äráL õøàä-úà øäè ïrîìâéì íäì äéäå õøàä ír-ìk eøá÷åíBé íL §©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈¢¨¦«§¨«§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ

é éðãà íàð éãákä:äåäãéíéøárä-úà íéøa÷î õøàa íéøár eìécáé ãéîú éLðàå ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À
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(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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úåëåñ ãòåîä ìåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçéäìrz äåäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬
:étàa éúîçèéìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøár-Làá éúàð÷áe £¨¦−§©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½

:ìàøNé úîãà ìrëNîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî eLrøå ©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸
eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr Nîøä̈«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨¨®§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸
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פרק כ, מפרק ס

עד סוף פרק סה  

יום רביעי - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו 

יום שני - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תשרי
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג עד סוף פרק פז



ixyzנב `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seq oi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn
dpnn mignev cinzy

itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did dfy
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eci lry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`k ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥

d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day
- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦

äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨
z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤

íéðBéìòä úBãBñéî æò̈¦¨¤§¦
,epnî,xtrd ceqin - ¦¤

,y` zeceqi lynl enke
,mine gexàávî íâå§©¦§¨

íçëa ïéàL ,íéîMä©¨©¦¤¥§Ÿ¨
Lé àéöBäì ízìëéå¦¨§¨§¦¥
ãBñék ,ãéîz ïéàî¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi

irxefy dn oky ,"oi`nzynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k

,llk drihpe drixf ila mignevy dl`øîBàå äknä ìfnäå)§©©¨©©¤§¥
,"ìãb"l"f epinkgy -44el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd §©

`l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn
oipr `a riwxay "lfn"dn m` ik ux`ay gnevd gekn dlek

:owfd epax jk lr xne` ?dginvdçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§©§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥

(úeièøtdkn" lfndy mixne` ixd -eael xne`e ,(ayra) " §¨¦
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb"
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
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ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k
ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g

`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçkäî¥©Ÿ©
,BaL çîBväxtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéà- ©¥©¤¤©¦

,zinyb ze`ivn `l
å ,éðçeøåeli` -íä- §¨¦§¥

md ,zepli`de miayrd
.íéiîLboipr dfy ixd - ©§¦¦

itky ,"oi`n yi" ly
gekd ixd ,lirl xaqedy
`wec `ed "oi`n yi"l
geke - "seq oi` zenvr"a
xtrd ceqia `hazn df

.inybd,úàæ ïéàådn - §¥Ÿ
`hazn ux`a `wecy
ly "seq oi`"d gek ieliba

df oi` ,"oi`n yi"àlà¤¨
íãà" éìâøc íeMî¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷ly milbxd - ©§
,"oencw mc`"íéîizñî¦§©§¦

úézçúaÎd mler - §©§¦
,äiNòly) 'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnd "milbx"d - £¦¨

mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd dnecwd daygnd
ly zepezgzd zebixcna zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia
mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd

,"diyr"dåéìâø úçúåmc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨
,'oencw,ïéîìò ìk ááBqä àeä Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî- ¥¦¥¨©¥¨¨§¦

zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny okid
,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera÷ñôä éìa§¦¤§¥

"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áømc`' ly "milebir"d - ©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,'oencw.Bcáìmpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy - §©

miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei"
milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d

'oencw mc`' ly mitiwndeixd 'oencw mc`' ly milebird mby)
lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi`

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky
iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg
oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd
miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd

xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly
,xfegL Bîk,"ew"d -éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà C §¤©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨

dpiaÎdnkg -"ïétðà¯øéòæ"e"àá÷eðå,zeklne (zecn) `"f - §¥©§§§¨
úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd
zexitql "zekln"n
"zekln" ixd ,zepeilrd
- "xzk" ly dpiga `id
ycew zxb`a lirl xkfpk

,efïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBña"zekln"ay - §¨

ly "dligz"dy ,df ixd
dlrnly "xzk"
z`vnp ,"dnkg"n
,df ixd "ew"ae ,"zekln"a
"ew"d ly "dligz"dy
ilbx" ly seqa dverp

`mcwzeniizqnd ,"oenc
oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna

epipr ixd "ew"dyielibia okl `hazn - "seq oi` xe`" lyceq
xtrdieliba xzeioipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

.oldl xiaqiy itk ,dginv lyøBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§
"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnä óBñ-ïéàitk - ¥©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥¨¨©§

xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd zebixcnde "milbx"dy
zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda iniptd
ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mlerøéàî"ew"d - ¥¦
,"xfeg xe`" ly dpigaaäìòîì ähnîdx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd xtray dx`dcúeëìîc äîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨§©§
,äiNòc úeëìîc,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay - §©§©£¦¨

dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd mlerd ixd `id "diyr"
zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb "zekln"ae ,dpexg`d
xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc

,dnypdúeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§
.úeìéöàcÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl xen`ky - ©£¦

dpexg`d `idy ,dnypd xe` zbixcna ixd - diyrÎdxivi
zepexg`d zebixcndn xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay

ay dpexg`d dbixcnd) "diyr" lymi`xapgekd z` ozepe ,(
ote`a ,dginv ly ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl

.icinzàáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨
íéøîà éèewìa"`ipz"d xtqa -47,Bæ äøàä älçz úLaìúî §¦¥£¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨

äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà øBàc "åw"ä ìL¤©©§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨
äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨
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ùã÷ä úøâà
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
ù"îôìå .'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :



נג ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seq oi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn
dpnn mignev cinzy

itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did dfy
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eci lry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`k ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥

d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day
- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦

äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨
z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤

íéðBéìòä úBãBñéî æò̈¦¨¤§¦
,epnî,xtrd ceqin - ¦¤

,y` zeceqi lynl enke
,mine gexàávî íâå§©¦§¨

íçëa ïéàL ,íéîMä©¨©¦¤¥§Ÿ¨
Lé àéöBäì ízìëéå¦¨§¨§¦¥
ãBñék ,ãéîz ïéàî¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi

irxefy dn oky ,"oi`nzynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k

,llk drihpe drixf ila mignevy dl`øîBàå äknä ìfnäå)§©©¨©©¤§¥
,"ìãb"l"f epinkgy -44el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd §©

`l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn
oipr `a riwxay "lfn"dn m` ik ux`ay gnevd gekn dlek

:owfd epax jk lr xne` ?dginvdçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§©§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥

(úeièøtdkn" lfndy mixne` ixd -eael xne`e ,(ayra) " §¨¦
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb"
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
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ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k
ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g

`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçkäî¥©Ÿ©
,BaL çîBväxtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéà- ©¥©¤¤©¦

,zinyb ze`ivn `l
å ,éðçeøåeli` -íä- §¨¦§¥

md ,zepli`de miayrd
.íéiîLboipr dfy ixd - ©§¦¦

itky ,"oi`n yi" ly
gekd ixd ,lirl xaqedy
`wec `ed "oi`n yi"l
geke - "seq oi` zenvr"a
xtrd ceqia `hazn df

.inybd,úàæ ïéàådn - §¥Ÿ
`hazn ux`a `wecy
ly "seq oi`"d gek ieliba

df oi` ,"oi`n yi"àlà¤¨
íãà" éìâøc íeMî¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷ly milbxd - ©§
,"oencw mc`"íéîizñî¦§©§¦

úézçúaÎd mler - §©§¦
,äiNòly) 'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnd "milbx"d - £¦¨

mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd dnecwd daygnd
ly zepezgzd zebixcna zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia
mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd

,"diyr"dåéìâø úçúåmc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨
,'oencw,ïéîìò ìk ááBqä àeä Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî- ¥¦¥¨©¥¨¨§¦

zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny okid
,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera÷ñôä éìa§¦¤§¥

"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áømc`' ly "milebir"d - ©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,'oencw.Bcáìmpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy - §©

miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei"
milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d

'oencw mc`' ly mitiwndeixd 'oencw mc`' ly milebird mby)
lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi`

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky
iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg
oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd
miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd

xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly
,xfegL Bîk,"ew"d -éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà C §¤©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨

dpiaÎdnkg -"ïétðà¯øéòæ"e"àá÷eðå,zeklne (zecn) `"f - §¥©§§§¨
úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd
zexitql "zekln"n
"zekln" ixd ,zepeilrd
- "xzk" ly dpiga `id
ycew zxb`a lirl xkfpk

,efïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBña"zekln"ay - §¨

ly "dligz"dy ,df ixd
dlrnly "xzk"
z`vnp ,"dnkg"n
,df ixd "ew"ae ,"zekln"a
"ew"d ly "dligz"dy
ilbx" ly seqa dverp

`mcwzeniizqnd ,"oenc
oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna

epipr ixd "ew"dyielibia okl `hazn - "seq oi` xe`" lyceq
xtrdieliba xzeioipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

.oldl xiaqiy itk ,dginv lyøBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§
"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnä óBñ-ïéàitk - ¥©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥¨¨©§

xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd zebixcnde "milbx"dy
zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda iniptd
ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mlerøéàî"ew"d - ¥¦
,"xfeg xe`" ly dpigaaäìòîì ähnîdx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd xtray dx`dcúeëìîc äîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨§©§
,äiNòc úeëìîc,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay - §©§©£¦¨

dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd mlerd ixd `id "diyr"
zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb "zekln"ae ,dpexg`d
xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc

,dnypdúeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§
.úeìéöàcÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl xen`ky - ©£¦

dpexg`d `idy ,dnypd xe` zbixcna ixd - diyrÎdxivi
zepexg`d zebixcndn xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay

ay dpexg`d dbixcnd) "diyr" lymi`xapgekd z` ozepe ,(
ote`a ,dginv ly ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl

.icinzàáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨
íéøîà éèewìa"`ipz"d xtqa -47,Bæ äøàä älçz úLaìúî §¦¥£¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨

äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà øBàc "åw"ä ìL¤©©§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨
äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨
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ùã÷ä úøâà
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
ù"îôìå .'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
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ixyzנד `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iNòc úeëìîc úeëìîcíeiña æòå çk Lé äæ-éãé-ìòå ,ä §©§§©§©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦
äiNòc úeëìîc úeëìîc éìkädpezgzd dxitqe dbixcnd - ©§¦§©§§©§©£¦¨

,"diyr"ay xzeiaàLãz" :øîàî àeäå ,øôòä ãBñéaL¤¦¤¨¨§©£©©§¥
,"'eëå õøàä,gnevd gek ixd `a df xn`nny - `yc -úBéäì ¨¨¤§¦§

ãéîz õøàä áø÷a ìòBt¥§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
mby ixd ,seq ila cinz
oi`" ly oiprd `ed df

,"seqúLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤
:øîàîk ,úéLàøa éîé§¥§¥¦§©£©
:øîàîe ,"íénä eöøLé"¦§§©©¦©£©
Lôð õøàä àöBz"¥¨¨¤¤¤

,"äiçdl` zexn`n - ©¨
ini zyya wx erityd
e`ived f`y ,ziy`xa
zeig zeytp ux`de mind
,"oi`n yi" ly ote`a
d`a xak df ixg`l eli`e
dipydn zg` dig ytp
yi" ly ote`a `ly
ini zyya wx ,"oi`n

zexn`n erityd cala ziy`xadl`mi`a zexn`ndy ,
øéàä úéLàøa éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥§¥¦¥¦
éìa ,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòä¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤¦¨§¦

,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhndn zexxerzd mey ila - ©£¨©©¦§¦§¨
(lawnd) `awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn)
zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn
didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln
zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd
"seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln
zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga
gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi"

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndn gnevdcinz,çéîöäì§©§¦©
àî úBøôe úBðìéàå íéáNòïé,ipgexd gnevd gekn -Léì- £¨¦§¦¨¥¥©¦§¥

,zexitde zepli`d ,miayrd ,inybd "yi"läðL écî ãéîz̈¦¦¥¨¨
äðLa48àeäL ,`ed ,dpya dpy icn cinz ginvdl -ïéòî §¨¨¤¥¥

,"óBñ-ïéà" úðéçamrt s` miizqn `l ,iteqÎoi` oipr `edy - §¦©¥

,ginvdl ux`a gekdúBááø éeaø äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤¦¦§
ïäî LiL àlà .äðLa äðL écî eçéîöé ¯ íéðL,miayrdn - ¨¦©§¦¦¥¨¨§¨¨¤¨¤¥¥¤

mi`ad ,zexitdne zepli`dn,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìò- ©§¥©£¨©©¦§¦
,ginviy gnevd gek z` xxernd edyn yiyíéòeøfä íäå§¥©§¦
,íéòeèpäåmiayrd - §©§¦

zepli`de mirxfpd
md mirxfd ixd ,mirhipd
gekl "o"n z`lrd"

,gnevdïë-ét-ìò-óàå- §©©¦¥
mirexf mdy zexnl

,mirehpeLé Bîk íä¥§¥
òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî¥©¦¤©©§¦©¨©
éaâì ììk Cøò Bì ïéà¥¤¤§¨§©¥

íâå ,éøtämey el oi` - ©§¦§©
,d`eeyde jxrìk ãâð¤¤¨

íéôðòä íò ïìéàä̈¦¨¦¨£¨¦
,ïéìòäåoi` jkay - §¤¨¦

jk lk lcaddzeki`a
ea yiy ixtd iabl enk
rxfpy oirxbl eli`e ,mrh
lcad miiw ,j` .mrh oi`
d`eeyd oi`e lecb

zenkaeitpre oli`d ly ,
ixd ,oirxbd iabl eilre
lye zexitd ly mzginv
yi" ly oipr `id oli`d
lr `a dfy zexnl ,"oi`n

,oirxbd zrixf iciïëå§¥
úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa§¦¥¥§¦¦¨§©§¦¥§¨§¦§©¥

ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb`l - ©§¦¦¦©§¦¤¨§¥¥©¦¦¨¤¥
`l` ,oirxbd ly zedn eze` mdy dhgd ipirxbäïéMw ©©¦

.íéìaMäåmd ixd - oirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - §©¦¢¦
."oi`n yi" i`ceaäpäå49L úBøtä ,mignev -úàìòä éãé-ìò §¦¥©¥¤©§¥©£¨©

,"ïéá÷eð ïéî",dhnln zexxerzd -¯ äòéèpäå äòéøfä àéä ©¦§¦¦©§¦¨§©§¦¨
çîBvä çkî ïäéìàî íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©©¥©

,õøàaL Bcáì,drixfe drihp ila -ìékNð äfîeoipra - §©¤¨¨¤¦¤©§¦
íéðBéìò úBøBà úBëLnäekyneiy -azenler --úeìéöà ©§¨¤§¦©£¦

äiNò-äøéöé-äàéøaz`lrd" ici lr mikynpd zexe`dy - §¦¨§¦¨£¦¨
dlrn mda yi ,mc`d zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n
"`lirlc `zexrz`"a mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr
mc`d zceare zexxerzdd ila ,cala (dlrnln zexxerzda)

,dhnl,(íãàä úàéøa úéìëz àeäL)ezcear ici lry - ¤©§¦§¦©¨¨¨
,zenlerd lka xzei milrp zexe` ekyneiøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

.øçà íB÷îa§¨©¥
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ùã÷ä úøâà
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú
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.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
שנה  שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :

ixyz a"i ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שני יום
,264 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d
- "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn ixdéç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©
ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥

mdn zeceqid 'ca `a
md ixd ,`xap lk akxen

øôò :úBðéça) -l"pd,( §¦¨¨
L ,çeø Là íéîóà ©¦¥©¤©

äìòîì àeä éçäL¤©©§©§¨
çîBväî50øaãîäå , ¥©¥©§©§©¥

-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì§©§¨¥©©©©
ïë-étbeq -éçå ïBfð éçä ¦¥©©¦§©

øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥
,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©

,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤
,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn
òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©

,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨
zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
àøBúc àøNa àðìéëà£¦§¨¦§¨§¨

,"'eë`xnbdy itk -
`nw `aa 'qna zxne`52

lv` dl`y l`y `axy
dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn `xaqa zxgnl el dpr ,ongp 'x
`l oiicr f`y iptn df ixd ,axra lenz` z`f jl izxn` `ly
ixd .jk lk dlelv dzid `l izrc okle ,xey xya izlk`
recn ,oaen `l dxe`kly .xacnd lkya siqen igd on xyay
wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly gnevl wewf igd didi
oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnl mdy igle gnevl

,ahid xacd,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéça àeä ék- ¦§¦©¥¦©¨§©§¨
,zepeilrl zepezgzd zebixcndn,äiNòä úézçzî- ¦©§¦¨£¦¨
,"diyr" ly zepezgzd zebixcndníL úélbúnLzizgza - ¤¦§©¥¨

,diyrd'eë äøàäc äøàä ,æò øúéadx`dc dx`d ,xnelk - §¤¤¨¤¨¨§¤¨¨
,inybd xtra dpyiy dx`dcìk ááBqä óBñ-ïéà øBàî¥¥©¥¨

,ïéîìò,deeya zenlerd lk aaeqe siwnd -øBà "åw"äîe ¨§¦¥©©
"ïBîã÷ íãà"c "øLiä éìâø" íeiñaL óBñ-ïéàzebixcnd - ¥¤§¦©§¥©Ÿ¤§¨¨©§

dx`dd my dxi`n - zenleray iniptd xe`d ly zepexg`d
ziwl`d,"øæBç øBà" úðéçáaxy`n xzei wfegn xe`a - ¦§¦©¥

,zepeilrd zebixcnaíòè áeè äæa áèéä ïáeéå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§¨¥¥¨¤©©
éðô"e "øBL éðt" äákønaL íéðBéìò íéëàìnM äî ,úòãå̈©©©¤©§¨¦¤§¦¤©¤§¨¨§¥§¥

"øLð53,,"dakxn"ay - ¤¤
íéðBfðå ãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ§¦¦
çeøî íé÷tzñîe¦§©§¦¥©
äìBòä óBòäå äîäaä©§¥¨§¨¨¨
ìòL úBðaøwäî íäéìà£¥¤¥©¨§¨¤©

,çaænä éabenk - ©¥©¦§¥©
aezky54ipaxw z`" :

,xnelk ,"iy`l ingl
mipeilrd mik`lndy
,"iy`" ly dpigaa mdy
,oefne mgl mdl df ixd

ì ÷ec÷ãëeøäfä ïBL §¦§§©Ÿ©
LBãwä55ïééðäúàå" : ©¨§¦§©§¨

."ïBäìéc àøwòå àãBñéî¦¨§¦¨¨¦§
ceqidn mipdp mde -
,xnelk ,mdly xwirdne
zkynpd dkynddy
oipr ici lr mik`lnl
ceqidn `id zepaxwd
- mdly xwirdne
,xen`k ,oky - myxyn
ly "xfegd xe`d"n df

."seq oi` xe`"éøçàå§©£¥
älàä úîàäå íéøácä,o`k exaqedy -ì÷ð ïBáðì úòc ©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©©§¨¨¥

,úBiNòî úBönä úìòî ìãb ,ìéòì økæpä ìk éãé ìò ,ïéáäì§¨¦©§¥¨©¦§¨§¥Ÿ¤©£©©¦§©£¦
miinybd mixa`d ici lr ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn -

,mc`d lyïä øLàod ,zeiyrnd zeevnd -úãéøé úéìëz £¤¥©§¦§¦©
áeúkL Bîk ,éîLbä äfä íìBòì úBîLpä56íBiä" : ©§¨¨¨©¤©©§¦§¤¨©

,"íúBNòìc meidy -mlera ,`wedfdyi ,dyrnd mlera , ©£¨
mzeedzdy miinyb mixaca zeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl
mlrpd gekd mda yiye ,"seq oi` xe` zenvr"n `wec `id
mixaca miyery zeevnd ici lre ,"seq oi` xe` zenvr" cvny

dl`dlbzn,mlrpd gekdäáeLúa úçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBòä éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe57: ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨

ïàk ãò,ycewd zxb` iqitcn mixne` -Bãé áúkî eðàöî ©¨¨¨¦§©¨
.äLBãwä.(ezewlzqd iptl ef zxb` azky) owfd epax ly - ©§¨
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ùã÷ä úøâà
áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå
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ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף
'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם ‡„ÂÓ"¯50.אד ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון א.51.זקוק ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות ב.54.משברון כח, א.55.פינחס רמא, כב,56.ח"ג עירובין יא. ז, ואתחנן
מי"ז.57.א. פ"ד אבות



נה ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iNòc úeëìîc úeëìîcíeiña æòå çk Lé äæ-éãé-ìòå ,ä §©§§©§©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦
äiNòc úeëìîc úeëìîc éìkädpezgzd dxitqe dbixcnd - ©§¦§©§§©§©£¦¨

,"diyr"ay xzeiaàLãz" :øîàî àeäå ,øôòä ãBñéaL¤¦¤¨¨§©£©©§¥
,"'eëå õøàä,gnevd gek ixd `a df xn`nny - `yc -úBéäì ¨¨¤§¦§

ãéîz õøàä áø÷a ìòBt¥§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
mby ixd ,seq ila cinz
oi`" ly oiprd `ed df

,"seqúLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤
:øîàîk ,úéLàøa éîé§¥§¥¦§©£©
:øîàîe ,"íénä eöøLé"¦§§©©¦©£©
Lôð õøàä àöBz"¥¨¨¤¤¤

,"äiçdl` zexn`n - ©¨
ini zyya wx erityd
e`ived f`y ,ziy`xa
zeig zeytp ux`de mind
,"oi`n yi" ly ote`a
d`a xak df ixg`l eli`e
dipydn zg` dig ytp
yi" ly ote`a `ly
ini zyya wx ,"oi`n

zexn`n erityd cala ziy`xadl`mi`a zexn`ndy ,
øéàä úéLàøa éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥§¥¦¥¦
éìa ,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòä¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤¦¨§¦

,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhndn zexxerzd mey ila - ©£¨©©¦§¦§¨
(lawnd) `awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn)
zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn
didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln
zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd
"seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln
zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga
gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi"

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndn gnevdcinz,çéîöäì§©§¦©
àî úBøôe úBðìéàå íéáNòïé,ipgexd gnevd gekn -Léì- £¨¦§¦¨¥¥©¦§¥

,zexitde zepli`d ,miayrd ,inybd "yi"läðL écî ãéîz̈¦¦¥¨¨
äðLa48àeäL ,`ed ,dpya dpy icn cinz ginvdl -ïéòî §¨¨¤¥¥

,"óBñ-ïéà" úðéçamrt s` miizqn `l ,iteqÎoi` oipr `edy - §¦©¥

,ginvdl ux`a gekdúBááø éeaø äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤¦¦§
ïäî LiL àlà .äðLa äðL écî eçéîöé ¯ íéðL,miayrdn - ¨¦©§¦¦¥¨¨§¨¨¤¨¤¥¥¤

mi`ad ,zexitdne zepli`dn,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìò- ©§¥©£¨©©¦§¦
,ginviy gnevd gek z` xxernd edyn yiyíéòeøfä íäå§¥©§¦
,íéòeèpäåmiayrd - §©§¦

zepli`de mirxfpd
md mirxfd ixd ,mirhipd
gekl "o"n z`lrd"

,gnevdïë-ét-ìò-óàå- §©©¦¥
mirexf mdy zexnl

,mirehpeLé Bîk íä¥§¥
òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî¥©¦¤©©§¦©¨©
éaâì ììk Cøò Bì ïéà¥¤¤§¨§©¥

íâå ,éøtämey el oi` - ©§¦§©
,d`eeyde jxrìk ãâð¤¤¨

íéôðòä íò ïìéàä̈¦¨¦¨£¨¦
,ïéìòäåoi` jkay - §¤¨¦

jk lk lcaddzeki`a
ea yiy ixtd iabl enk
rxfpy oirxbl eli`e ,mrh
lcad miiw ,j` .mrh oi`
d`eeyd oi`e lecb

zenkaeitpre oli`d ly ,
ixd ,oirxbd iabl eilre
lye zexitd ly mzginv
yi" ly oipr `id oli`d
lr `a dfy zexnl ,"oi`n

,oirxbd zrixf iciïëå§¥
úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa§¦¥¥§¦¦¨§©§¦¥§¨§¦§©¥

ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb`l - ©§¦¦¦©§¦¤¨§¥¥©¦¦¨¤¥
`l` ,oirxbd ly zedn eze` mdy dhgd ipirxbäïéMw ©©¦

.íéìaMäåmd ixd - oirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - §©¦¢¦
."oi`n yi" i`ceaäpäå49L úBøtä ,mignev -úàìòä éãé-ìò §¦¥©¥¤©§¥©£¨©

,"ïéá÷eð ïéî",dhnln zexxerzd -¯ äòéèpäå äòéøfä àéä ©¦§¦¦©§¦¨§©§¦¨
çîBvä çkî ïäéìàî íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©©¥©

,õøàaL Bcáì,drixfe drihp ila -ìékNð äfîeoipra - §©¤¨¨¤¦¤©§¦
íéðBéìò úBøBà úBëLnäekyneiy -azenler --úeìéöà ©§¨¤§¦©£¦
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ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף
'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם ‡„ÂÓ"¯50.אד ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון א.51.זקוק ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות ב.54.משברון כח, א.55.פינחס רמא, כב,56.ח"ג עירובין יא. ז, ואתחנן
מי"ז.57.א. פ"ד אבות
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

íéáãðúîäíòáú÷ãö úåùòì
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
יב.2.אהבה". יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע "פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' Î"˜7.ע"פ ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי) דבכתוב "להעיר :
החודש". לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי ב.9.בסופו) לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם,

שם 12. פרש"י .ראה

ixyz c"i iriax mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד רביעי יום
,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

.BøöBéì çeø úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîìcg`a - §©Ÿ§§©£©©©§§
h"yz fenza a"in ,eixn`nn13v"iixedn x"enc` w"k xiaqn ,

mb ritydl `id daeyz ilra zceary ,r"plrmixg`.
dzid dciwrd oipray oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda

ezednn jtedna dceard
ixdy) epia` mdxa` ly
zcn `ed mdxa`
dzid dciwrde ,dad`d
dzr" ,(dxeab ly oipr

ik izrci`ximiwl`
"dz`14jxcÎlr dfy ,

"daeyz lra" zcear
zedna envr z` cinrnd

z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx okl ,zxg`
,df oipra `ed jexa yecwd oevx meiwa ebpere ezgnyepnîe- ¦¤

lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia` mdxa`n
,zexecdì"æø eãîì15,ììëa úBönä ìk íei÷ìyiy - ¨§©©§¦¨©¦§¦§¨

,zefixfa devn lk miiwlìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©
äðlk16`idy ,jka - ,äéúBøôa äìöîe äpânämipzipd - ª¨¨©§¦¨©§¨§¥¤¨

äfä íìBòa17:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkî- ¨¨©¤¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦
aezky enk18:ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df - §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥

úånî íélwä íéøeqé éðéî øàMîixd -eðì áBhL ïkL-ìk ¦§¨¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨

dîéc÷äì äfä íìBòa íb,dwcvd ozn z` -äî ìk ©¨¨©¤§©§¦¨¨©
,øLôàc,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m` ,xnelk - §¤§¨

fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra micwdl yi
`ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd zevn meiwa
`pngx mixeqin dpibn

.olvilïBcð íãà éøäL¤£¥¨¨¦
íBé ìëa19oekp ixd - : §¨

iabl el rbepy xacd
mei eze` ly htynd
ly zekfd el didzy
.dlivne dpibnd dwcv
owfd epax oc o`k cr
,sqkd inekq ozna
z` reay lk ,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy
ly wlgd z` yceg lk zegtd lkl e` ,reayd ly wlgd
dlrne hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd
jekifa mb z`hazn dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep

cvn `ad ytpddceardozep `edy mrt lky ,dwcv ly
mrt lk dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp
cegi dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert
`ed dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa

dlrnl cegid z` ycgn mxeb20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp

`ed xy`n xzei zzl dlecb dribia envr mr rbiizn `ed
ixnbl dlrnl epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx
mrt zzl ,zeax zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt ceredcearep`vne epi`x -
dwcvd zcearaCBøò ïéà äàìôðå äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨§¦§¨¨¥£

,äéìàdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - ¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥

ä÷ãvädwcvd zpizp - ©§¨¨
zeacpzdd `l ,lreta
zeidl dlekiy ,jkl
lr zinrtÎcg zeacpzd
mvr `l` ,dpyd lk
dwcv zpizp ly dyrnd

didzíéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦
äaønä ìëå ,úBaø,zeax zepna dwcvd z` ozepe -äæ éøä ©§¨©©§¤£¥¤

,úçà úááe úçà íòôa àìå ,çaLîmekqd lk z` zzl - §ª¨§Ÿ§©©©©§©©©
,zg` mrta,àeä ãçà ììBkä Cqä ék íbdlrn z`f lka - ©¦©©©¥¤¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
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.13.184 ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
רפי"ב". משהיוה"א א'.17."להעיר משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, ר"ה 19.משלי

א. לחדשים 20.טז, או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
לא  חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב -
הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר
הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן
הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה
אחת  בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית
הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק:



נז ixyz b"i iyily mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג שלישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...èôùîë ù"ãà .àë,266 'nr cr:íåé ìëá

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dxeza miwqery dl`

- l`xyi ux`a dcearae

iade`" cgeina md mi`xwp

`id l`xyi ux` ,oky ,"eny

ipir" xy` ux` ixd'djiwl`

"da2dkynd my dxi`n ,

'ied mye ,'ied myn zinipt

.`ed jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©
éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥

,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥
úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

úBçôìe ,BzaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©©§¨
BLãça Lãç écî8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,z` ewlgi - ¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd
.zeiycgLéà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§¨¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¤¦

õøà éáLBé eðéçà úñðøôì øãð éìa ácðúäìécî ,Lãwä §¦§©¥§¦¤¤§©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥
.äðLa äðL`ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk - ¨¨§¨¨

dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx
ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna
lecb mekq zzl edyin
mipya xy`n xzei
`ed mb miiwi ,zencewd
mekqd z` zzl ef dywa
e` zeireay zepna sqepd

.zeiycgãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©
úìòî ìãb ìkì òeãiä©¨©©ŸŸ¤©£©

,úBönä ìëa úeæéøfä- ©§¦§¨©¦§
ziiyra fxcfdl yiy
dn dzeyrl devn

,xzei mcwenyøîàpä©¤¡©
:ì"æø éøáãa äðLðå§¦§¨§¦§¥©©
íãà íéc÷é íìBòì"§¨©§¦¨¨
"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨

íäøáàc déúeæéøæe§¦¥§©§¨¨
íBìMä-åéìò eðéáà- ¨¦¨¨©¨

epia` mdxa` ly ezefixf
,"dciwr"aúãîBòä àéä¦¨¤¤

ãò eðéðáìe eðì ,ãòì̈©¨§¨¥©
dîöò äã÷òä ék ,íìBò¨¦¨£¥¨©§¨
`ed jexa yecwdy -
ipal dzekf cinz xkef

,l`xyiúìòî Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck ìk äáLçð dðéà- ¥¨¤§§¨¨¨§¦¨¨§¤¤©£©
zbixcne,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàrecn cg` mrh df - ©§¨¨¨¦¨¨©¨

mdxa` iabl jk lk lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd oi`
:`ed ,ipy mrh ,zelecbd ezbixcne ezlrn cvn ,epia`íbLa§¤©

,oeayga mb epgwla -ða úà àð ç÷" :Ba øac 'ä ékE ¦¦¤©¨¤¦§
"'eë10,dciwrl wgvi z` gwiy - ,éøäåeid -änëå änk ©£¥©¨§©¨

'ä øac àì ék íb 'ä úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷§¦¤¨§©§¨©§ª©©¦Ÿ¦¤
;íaiabl jk lk lecb oeiqpl aygidl leki df ,`eti` ,cvik - ¨

`ed jexa yecwdn jk lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa`
?envra÷ø,jka `id dciwrd ly zelcbd -eðéáà íäøáàL ©¤©§¨¨¨¦

,äàìôð úeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò-mkyie"mdxa` ¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦¦§¨¨
"xweaa11"exeng z` yeagie"e ,11ly ske`d z` envra yag ,

z`f dyri xg` edyiny dkig `le deeiv `le ,xengd12,
úBàøäì,mixg`l mb -Böôçå BúçîN,iniptd ebeprz - §©§¦§¨§¤§
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

íéáãðúîäíòáú÷ãö úåùòì
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
יב.2.אהבה". יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע "פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' Î"˜7.ע"פ ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי) דבכתוב "להעיר :
החודש". לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי ב.9.בסופו) לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם,

שם 12. פרש"י .ראה

ixyz c"i iriax mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד רביעי יום
,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

.BøöBéì çeø úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîìcg`a - §©Ÿ§§©£©©©§§
h"yz fenza a"in ,eixn`nn13v"iixedn x"enc` w"k xiaqn ,

mb ritydl `id daeyz ilra zceary ,r"plrmixg`.
dzid dciwrd oipray oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda

ezednn jtedna dceard
ixdy) epia` mdxa` ly
zcn `ed mdxa`
dzid dciwrde ,dad`d
dzr" ,(dxeab ly oipr

ik izrci`ximiwl`
"dz`14jxcÎlr dfy ,

"daeyz lra" zcear
zedna envr z` cinrnd

z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx okl ,zxg`
,df oipra `ed jexa yecwd oevx meiwa ebpere ezgnyepnîe- ¦¤

lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia` mdxa`n
,zexecdì"æø eãîì15,ììëa úBönä ìk íei÷ìyiy - ¨§©©§¦¨©¦§¦§¨

,zefixfa devn lk miiwlìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©
äðlk16`idy ,jka - ,äéúBøôa äìöîe äpânämipzipd - ª¨¨©§¦¨©§¨§¥¤¨

äfä íìBòa17:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøt éðéî ìkî- ¨¨©¤¦¨¦¥ª§¨ª©¦§©§§¦§¦
aezky enk18:ïkL-ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df - §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥

úånî íélwä íéøeqé éðéî øàMîixd -eðì áBhL ïkL-ìk ¦§¨¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨

dîéc÷äì äfä íìBòa íb,dwcvd ozn z` -äî ìk ©¨¨©¤§©§¦¨¨©
,øLôàc,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m` ,xnelk - §¤§¨

fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra micwdl yi
`ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd zevn meiwa
`pngx mixeqin dpibn

.olvilïBcð íãà éøäL¤£¥¨¨¦
íBé ìëa19oekp ixd - : §¨

iabl el rbepy xacd
mei eze` ly htynd
ly zekfd el didzy
.dlivne dpibnd dwcv
owfd epax oc o`k cr
,sqkd inekq ozna
z` reay lk ,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy
ly wlgd z` yceg lk zegtd lkl e` ,reayd ly wlgd
dlrne hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd
jekifa mb z`hazn dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep

cvn `ad ytpddceardozep `edy mrt lky ,dwcv ly
mrt lk dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp
cegi dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert
`ed dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa

dlrnl cegid z` ycgn mxeb20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp

`ed xy`n xzei zzl dlecb dribia envr mr rbiizn `ed
ixnbl dlrnl epi` ozep `edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx
mrt zzl ,zeax zepna dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn

ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt ceredcearep`vne epi`x -
dwcvd zcearaCBøò ïéà äàìôðå äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨§¦§¨¨¥£

,äéìàdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - ¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥

ä÷ãvädwcvd zpizp - ©§¨¨
zeacpzdd `l ,lreta
zeidl dlekiy ,jkl
lr zinrtÎcg zeacpzd
mvr `l` ,dpyd lk
dwcv zpizp ly dyrnd

didzíéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦
äaønä ìëå ,úBaø,zeax zepna dwcvd z` ozepe -äæ éøä ©§¨©©§¤£¥¤

,úçà úááe úçà íòôa àìå ,çaLîmekqd lk z` zzl - §ª¨§Ÿ§©©©©§©©©
,zg` mrta,àeä ãçà ììBkä Cqä ék íbdlrn z`f lka - ©¦©©©¥¤¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.13.184 ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
רפי"ב". משהיוה"א א'.17."להעיר משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, ר"ה 19.משלי

א. לחדשים 20.טז, או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
לא  חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב -
הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר
הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן
הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה
אחת  בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית
הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק:



ixyzנח c"i iriax mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`y d`ltpe dlecbBîk§
äðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä áúkL21ì"æ íéîëç eðML22: ¤¨©¨©§©©§¥©¦§¨¤¨£¨¦©

:"äNònä áø éôì ìkäå"ely zeipynd yexita m"anxdy - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicne yxtnlcebitl" m` ik "dyrndaex

dyrndy - "dyrnd
minrta dyrp aehd

zeax,yxtn m"anxde .
acpzi cg`yk lynl

sl` zzl23zaa miaedf
mpn` df ixd ,zg`

dyrnlecbdf oi` j` ,
,ytpa oipw jk lk dyrp
sl` ozep `edyk xy`n
.minrt sl`a miaedfd
dpizp lk ici lr ,oky
oipw xzei xacd dyrp
.eytpa jekife oipw ,ytpd
,owfd epax xiaqi oldl
dyrpy jekifd calny
zpizp ici lr eytpa
,zeax minrta dwcvd
dpizp lk ici lr dyrp

,dlrnl oeilr cegi,äpäå§¦¥
,B÷enðå Bîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálîyi recn - ¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£§¦

,zeaexn minrta mekqd zpizpa dlecb dlrnLôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤
,äNònä éeaø éãé ìòminrta aehd dyrnd ziiyr ici lr - ©§¥¦©©£¤
,z`f cal ixd - zeaxáeúkä øac àìî àø÷î äpäúlòt" : ¦¥¦§¨¨¥¦¥©¨§ª©

,"íéiçì ä÷ãöseqay "mipewize zexrd"a oiivn iaxd - §¨¨§©¦
zlert" aezk my ,fh ,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"dwicv

,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd m` ik "dwcv" dlnd `l) "miigl
la` ,"miigl dwcv" aezk ok` my ,"miigl dwcv ok" aezk my

" `l `id dnicwnd dlndzlert" m` ik "dwcvok,"dwcv
ipya ,oky ,"b"rve" :"mipewize zexrd"a my xne` iaxde
owfd epaxy ,"miigl dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd
iaxd oi` d`xpd itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian
`id ,"wicv zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex
dpeekd "miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc lr) dwcv ly dlertdy24(
,ixdy ,jka wtzqdl dvex ,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl

`xwn" mixne`yk`lnzeidl xacd jixv ,"aezkd xaic
,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita
dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle

."miigldúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦

dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c
,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd
`idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep
`"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd
dpiga md zeliv`c zecne

" lyiig,"miigdàéä¦
,"eðfò úðéëL"ozepd - §¦©ª¥

,mi`xapa zeige wfeg
øîàð äéìòL25äzàå" : ¤¨¤¨¤¡©§©¨

äiçî,"ílk úàz` - §©¤¤ª¨
aqen "dz`" ,mi`xapd lk
,"zeliv`c zekln" lr
e"iz cr s"l`n zeize`d
ody ze`vend 'd mr
dfy ,zeize`d xewn

'd 'z '` :"dz`" dlnd26,
úìôBpä ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦©¤¤

,øôò ãò,zelbd onfay - ©¨¨
zkeq" z`xwpy dpikyd
dcixiae zelba `id "cec

xtr cr27,øîàîëe§©£©
ì"æø28íBãàì eìb" :- ©©¨¤¡

,eply dpexg`d zelbd
íänò äðéëL,zelba -,"'eëdpexg`d zelbd efy oeeik ixd - §¦¨¦¨¤

- xzeia zepezgzd zebixcnl cr dpikyd dcxi - dpezgzde
seqÎoi` miigd iign dpikyl mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr

,`edÎjexaàzúìc àúeøòúàa ékmc`d zexxerzd ici lr - ¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl"íéìôL çeø úBéçäì",miipr -déîøbî déì úéìc §©£©§¨¦§¥¥¦©§¥
íeìkdf ici lr dyrp ,melk mnvr lyn mdl oi`y - §

,àìéòìc àúeøòúàjiyndl ,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨
dpiga `id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig
,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe

,zexitqd x`yn zlawn wx `idúBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£
,Lnî íéiçä õøà éáLBé`idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - §¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn29mipzepy dwcvd ixd -
df ici lr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl
"zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

,"dpiky"leìëå .ïéánì éãåäæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
"seq oi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn ici lry -

,zelba z`vnpy dpikyl `edÎjexa,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©
áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ
,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäc ,"äNònä©©£¤§©§©£¥©§¨¨©©£¤¦§¨¦©

éLîäì,íéðBéìò íéiç C,`edÎjexa "seq oi`" miigd iign - §©§¦©¦¤§¦
ãçéìlertle -ïBéìò ãeçé'izpikye `edÎjixaÎ`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `ed jexa yecwd ly).úBaø íéîòtlka xy` - §¨¦©
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ùã÷ä úøâà
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מאה". הרע"ב גירסת הביא שם ז.24."בצ"צ יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :

.27‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט הובא 28.: יעקב), העין גירסת (לפי א כט, מגילה
ספי"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡29.לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק :

ixyz e"h iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ו חמישי יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

Î`ycewn dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp
cr (ezpikyl) 'izpikyl - "seq oi`"e (d"awd) `edÎjixa
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cbpk mitixg miehiaa `hazn

zevr eze` mil`eyy dn

,eprha ,miinyb mipipra

dfy ,ely deeprd lceba

l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae ,dxez ipipra eze` lalan

mixne`1lk oce ayei melydÎeilr epax dyny jzrc lr dlrz ike" :

."ziyrp izn ezxez - elek meid

miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

"zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd epax

itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd ipnfe

.dpicndn d`ivia mii`n mbe ,zepwzd

mi`ex ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

miiaxde ,miinyb mipipra zevr miiaxdn mil`ey ok`y "ax dyrn"

azky dniyxa z`f "xizd" envra owfd epaxy iptn df ixd - miper

zece` ,(dq oniq ,my "ycew zexb`"a dqtcp) "ezewlzqd onfl aexw"

."'eke a"a ipipr lka wegxn zevre zrcd aexiw" ly dlrnd

úøzñî äáäàî !éòøå éçà ,éáeäàmkil` ip` `a - £©©©§¥©¥©£¨§ª¤¤
Îaeëì .älâî úçëBz©©§ª¨§

!äçëeðå àðe`ea - ¨§¦¨§¨
.eppia xaczpeúBîé eøëæ¦§§

øBc úBðL eðéa ,íìBò¨¦§
k äúéää ,øBãåúàæ ¨¤¨§¨¨Ÿ

äiàå ,íìBò úBîéî¦¨§©¥
âäðî íúàöî àBôéà¥§¨¤¦§©

äæ,oldl eyxtiy - ¤
éîëç éøôñ ìkî ãçàa§©©¦¨¦§¥©§¥
íéðBLàøä ìàøNé¦§¨¥¨¦¦
úBéäì ,íéðBøçàäå§¨©£¦¦§

ì ïewúå âäðîìàL ¦§¨§¦¦§Ÿ
úãk ,úeiîLb äöòa§¥¨©§¦§¨
éðéðòa úBNòl äî©©£§¦§§¥

óà ,éîLbä íìBòä- ¨¨©©§¦©
,`léîëç éìBãâì¦§¥©§¥

àì æø ìk øLà ,íéàøBîàå íéàpúk íéðBLàøä ìàøNé¦§¨¥¨¦¦§©¨¦¤¡¨¦£¤¨¨Ÿ
eäì ñðà2,mdn mlrp `l ceq meyy - ,ïéìéáL ïBäì ïéøéäðe ¨©§§¦¦§§¦¦

òé÷øc3,minyay mikxcd mdl mixi`ne mixida eide - ,ék §¨¦©¦
ìàeîLk ,ìàøNéa íéðôì eéä øLà ,Lnî íéàéáðì íà¦¦§¦¦©¨£¤¨§¨¦§¦§¨¥¦§¥

`xwpd ,`iapd -'ä Løãì ìeàL åéìà Cìä øLà ,äàBøä4 ¨¤£¤¨©¥¨¨¦§Ÿ
,eci lr -.åéáàì eãáàpL úBðBúàä øác ìò,ok` ,recn - ©§©¨£¤¤¡§§¨¦

?miinyb mipipr zece` mb mi`xen`de mi`pzd z` el`y `l
:owfd epax xiaqn -éøácî ãáì ,íãà éðéðò ìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨¦§§¥¨¨§©¦¦§¥

,äàeáða ÷ø ,íéâOî íðéà ¯ íéîL úàøéå äøBz- ¨§¦§©¨©¦¥¨ª¨¦©¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà
äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
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א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"שילה יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו א.1.(ראה י, שבת

א.2. נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות ט.4.ראה פרק א' שמואל



ixyzס f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז שישי יום
,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr.å"ç øåçàå

aezkk5-íéîëçì àì"å,ribn -,"íçìlk ,xnelk - §Ÿ©£¨¦¤¤
,miinybd mipiprdì"æø øîàîk6õeç ,íéîL éãéa ìkä" : §©£©©©©Ÿ¦¥¨©¦

å ,"íéîL úàøiîmixne` l"f epinkg -7:íéøác äòáL" ¦¦§©¨©¦§¦§¨§¨¦
'eë íéqëî:mdne ,mc`d zricin -äîa òãBé íãà ïéà §ª¦¥¨¨¥©§©

úeëìîe 'eë økzNn¦§©¥©§
øæçz éúî ãåc úéa¥¨¦¨©©£Ÿ

,"'eë,giynd `eaiyk -
eåLä äpädqpxt - ¦¥ª§

z`ia uwe zinyb
,giynd.äæì äæmyk - ¤¨¤

rcei cg` s` oi`y
s` geka oi` jk ,"uw"d
ly mipiprd zrcl cg`

.dqpxtáeúkM äîe©¤¨
äéòLéa8íëçå õòBé" : ¦©§¨¥©£©

,"íéLøçmkgy ixd - £¨¦
lr ea miynzyny gpen ,"urei" mb `ed (dxezd znkga)

,miinyb mipipra dvr zpizpì"æø eøîàM äî ïëå9rbepa - : §¥©¤¨§©©

:dnyl dxeza wqery inl"äiLeúå äöò epnî ïéðäðå"- §¤¡¦¦¤¥¨§¦¨
cneld mkg cinlzy l"f epizeax xn`nne weqtdn oaen ixd

zzl egeka yi dxezzevr,,äøBz éøáãa eðéä,`wec - ©§§¦§¥¨
"äiLez" àø÷pä10,zevr - epiid "diyeze dvr" k"`e - ©¦§¨¦¨

,dxez ipipraøîàîk§©£©
äæ" ¯ "õòBé" :ì"æø©©¥¤

íéðL øaòì òãBiL- ¤¥©§©¥¨¦
yceg ztqed ici lr
,xc` yceg ,dpyl

íéLãç òa÷ìåizn - §¦§Ÿ©¢¨¦
,yceg y`xãBqL ,"'eë¤

øeaòämipy xarl - ¨¦
,miycge'äöò' éeø÷̈¥¨

ìa 'ãBñ'å,äøBz ïBL §¦§¨
àúéàãk`xnbdy itk - ¦§¦¨

zxne`óc ïéøãäðña§©§¤§¦©
:é"Lø Leøôa íL ïiò ,æô"urei"y yxetna aezk my - ©¥¨§¥©¦

.xeaird ceqa mixeyw "dvr"e

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd m` ik ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl
cr ,dfa mirewy jk lk
iigl dad` mb mdl yiy
drixtnd efk dad` ,sebd

- `lina ixd ,xcqlóebä øòöa íäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤§©©©
,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå-ñç,mixeqie xrv - ©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨

L ãòxrvd -øéòî íäéìâø úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥©§¥¤¥¦
ì ,øéòì,÷Bçøî úBöò ìàLjexa yecwdy mrhd ok` edn - §¦¦§Ÿ¥¥¨

miigd zeiral dxez it lr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `ed

icinlz lv` jk lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd
mikldznd dl` :xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg
jxcd mkxc oi` ,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr ywal

- jk mzeyra ,oky .dxez it lr dpekpd'ä ìà eòL àìå§Ÿ¨¤
ìäëeîð çeøa åéìà áeL ¨¥¨§©§¨

ìa÷ì ,óebä úòðëäå§©§¨©©§©¥
ék" ,äáäàa BzçëBz- ©§§©£¨¦

`wec ,ixdøLà úà¤£¤
:"'eëå 'ä áäàé- ¤¡©§

"gikei12mewnay ,o`kn -
zevr ytgle jldzdl
miypern xhtidl ji`
xefgl mc`d lr ,miinyb
miyperd ixdy ,daeyza
ÎjexaÎyecwdy md oniq
icedi eze`y dvex `ed
dxizie ,daeyz dyri
ray zeidl icedi lr ,efn
el yi oky ,jkn oevx
ezad`l iehiak ,daeyzl exxerl 'd xga eze` `wecy ,zekfd

.eil` `edÎjexaÎyecwd ly zcgeind
Côäì íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨©£Ÿ

elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì óøò,`l -,øLé õéìî Ÿ¤¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦Ÿ¤
,ãéñçå ÷écväå ïîçøä åéáà éðôìxird r"p v"iixd iaxd - ¦§¥¨¦¨©£¨§©©¦§¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
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יא.5. ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים רפ"ו.9.ג, ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ח.11.סנהדרין פנ"ה, משלי 12.ב"ר
יב. ג,

ixyz f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז קודש שבת יום
,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr:å"ñð

eizegiyn zg`a13zece` dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :
x`eza ynzyn `ed oi` ,eze` dkne epa z` yiprnd a`
my ,"xyei uiln" zece` xacn `edyk ,okn xg`l wxe ,"ciqg"
ongx ok` `ed ,epa z` dknd a` ,oky .df x`eza ynzyn `ed

`l la` ,mkge wicve
!dkn epi` ciqg ik ,ciqg
,ep` mi`ex mipt lk lr
`l - mkg `ed oad m`y
e` dxfr el ytgl qepi

,xyei uilnúBéäì ÷ø©¦§
"Bîéðô eæçé øLé"`l - ¨¨¤¡¨¥

mr m` ik ,ely sxerd mr
,ely miptd¯ åéáà íò¦¨¦

,íéðôa íéðtmipt - ¨¦§¨¦
,mipt cbpkìañì¦§Ÿ

áBèì ,äáäàa åéúBàkä©¨¨§©£¨§
,äpäå .íéîiä ìk Bì¨©¨¦§¦¥

"íéðt" úðéça äìòîì- §©§¨§¦©¨¦
ecvny ,lirl epcnly

efgi xyi" ly dpigade ote`d dlrnll zeidl jixv icedi ly
zefgl m` ik ,sxerd zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e ,"enipt
dlrnl "mipt" ly dpigad ixd ,mipt l` mipt minyay epia`a
åéðáì òétLî íéîMaL eðéáà øLà ,÷Lçäå ïBöøä àeä¨¨§©¥¤£¤¨¦¤©¨©¦©§¦©§¨¨

íéîìBò áeè ìk,inybd mlerd mbe ipgexd mlerd mb -éiçå ¨¨¦§©¥
,óeâå Lôð,rityn `ed df lk ixd -ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa ¤¤§§©£¨§¨£¦¨

àéäL ¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå,`id dxezd -BðBöø ©£¦¨©§¥©©¦¤¦§
Cøaúé,eðì ïúð øLà ¯oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - ¦§¨¥£¤¨©¨

miptdn d`ad drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpd `id ,'eke
zeinipte,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk,dxyr dpenya - §¤§¦

éðt øBàá ék"da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð E- ¦§¨¤¨©¨¨©©¦©£¨
,dci lre,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø§§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦

,íéìelb éãáBòì ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøezene`l - §©¤¥¥§§¥¦¦
,mlerdíôeb éiç òétLî14,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa àlL ©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨©£¦¨

íé÷ðBiL ,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì,mzeig -úðéçaî §¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¤§¦¦§¦©
."íéøBçà"itk ,ipevigd oevxa m` ik ,iniptd oevxa `l - £©¦

dryay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"k wxta xaqedy
,oky .el mipzepyk eipta xyi milkzqn ,cicil xac mipzepy
`a df ytpay oeeik

d oevxdne miptdninipt
seba mb jk ,ytpd ly
ici lr xacd `hazn
,mipta ea zelkzqdd
xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
,ytpay oeeik oky ,epnn
oevxd zeinipt ,miptd
,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpdeoevxa wx
dfi` mrh iptn ipevigd
mivexy `l la` ,`edy
myk ixd ,zn`a el zzl
oevxd ,miptd ,ytpay
mipten miptdy ,seba mb xacd swzyn ,epnn dpten ,iniptd
sebd iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd el mipzepy drya

d oevxa wx zpzip mlerd zene`lipevig"miixeg`" zpiga ,
mipt lk lr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l cebipd)
ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay ,`vei

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨
÷Lçäå ïBöøä,mc`d ly iniptd oevxd -úðéça àeä ¨¨§©¥¤§¦©

,"íéðt"mc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke - ¨¦
oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`ed jexa yecwdl
,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt
`edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy)ìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©

.íBìLå§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàaegeka didiy - §¥¨©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawl mc` lyéôa 'ä úöò àéä¦£©§¦

:ì"æ eðéîëçLtLôì" £¨¥§©§¥
,"åéNòîaitk - §©£¨
`xnbdy15m`" :zxne`

oi`a oixeqiy mc` d`ex
,"eiyrna ytyti eilr
yiy eiyrnn dl` ixg`
,mdilr daeyz zeyrl
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.13.15 ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה 15."צ "ע

א. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל "צ"ע



ixyzסב f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd
ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi epa l` jlnd
`edÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi jk .ez`ev

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil`áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦

,íéðt ìà- ¤¨¦
miptd mr milkzqnyk

yn ,minamina mitwz
mb ixd jk ,mipt mze`
al ,mc`l mc`d al
mc`l dhnl mc`d
,dlrnll - oeilrd
áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥
ø÷é ïéáîe ìékNî ìk̈©§¦¥¦§©
ìà 'ä úáäà úeäî̈©£©¤

,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤
àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥

,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§
áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦

,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨
ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt

,cqg `a dad`n ,"cqg jizkynìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä,dxyr dpenya -ìkìëî" ¨¨§¤§¦§©§¥

."ãñça íéiçly miigde oefnd md dad`e cqgy ixd - ©¦§¤¤
.miigdæàåÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨

z`haznd ,eil` `ed
ea xxeri dfe - mixeqia
ÎjexaÎyecwdl dad`
mixeqid z` lawl ,`ed

- f` ,dad`aïzé 'ä íb"©¦¥
,"áBhämb aehy dn - ©

d`xpd aeh ,ielba
ipira mi`exy ,dlbpde

,aeh dfy xyaåéðt øàéå§¨¥¨¨
,åéìàmiptdy - ¥¨

eidi dlrnly zeiniptde
mi`xp eidiy ote`a
,dhnl mc`l aehe ,mipta
úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤

,älâî äçëBúa úøzñîeixd ,zxzeqn dad`n d`ad - §ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai dfdielb,miielb micqgaeúBøeábä e÷zîúéå§¦§©§©§

,ïLøLazecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¨§¨
ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl

,oyxya:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤
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'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
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ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd
ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi epa l` jlnd
`edÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi jk .ez`ev

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil`áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§
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mb ixd jk ,mipt mze`
al ,mc`l mc`d al
mc`l dhnl mc`d
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ìà 'ä úáäà úeäî̈©£©¤

,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤
àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥

,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§
áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦

,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨
ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt

,cqg `a dad`n ,"cqg jizkynìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä,dxyr dpenya -ìkìëî" ¨¨§¤§¦§©§¥

."ãñça íéiçly miigde oefnd md dad`e cqgy ixd - ©¦§¤¤
.miigdæàåÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨

z`haznd ,eil` `ed
ea xxeri dfe - mixeqia
ÎjexaÎyecwdl dad`
mixeqid z` lawl ,`ed

- f` ,dad`aïzé 'ä íb"©¦¥
,"áBhämb aehy dn - ©

d`xpd aeh ,ielba
ipira mi`exy ,dlbpde

,aeh dfy xyaåéðt øàéå§¨¥¨¨
,åéìàmiptdy - ¥¨

eidi dlrnly zeiniptde
mi`xp eidiy ote`a
,dhnl mc`l aehe ,mipta
úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤

,älâî äçëBúa úøzñîeixd ,zxzeqn dad`n d`ad - §ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai dfdielb,miielb micqgaeúBøeábä e÷zîúéå§¦§©§©§

,ïLøLazecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¨§¨
ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl
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øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

 הנהלת ביהמ"ד בית ישראל בעיה"ק ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ה אלול, יום עליו נאמר בראשית ברא אלקים וגו', בראשית אותיות, 

תרי שבת )עיין תקו"ז ריש תקון מח'(, בו כותבים אודות ענין שמירת שבת, אשר לכן החליטו לקנות מכונה וכו' 

הקשורה בכמה הוצאות.

והנה אף כי אין קופה מיוחדת לענינים כגון אלו, ובכלל מצב הקופות שעמוסות הוצאות ע"ג הוצאות, 

בכ"ז ע"פ מ"ש חבר אני לכל אשר יראוך, מצורפת בזה המחאה פרטית השתתפות סמלית בענין האמור.

האמיתית  בגאולה  צדקנו  משיח  ידי  על  נגאלין  הן  ומיד  ישראל  ישמרו  שבת  תרי  אשר  רצון  ויהי 

והשלימה.

בכבוד ובברכת חתימה וגמח"ט.



סג היום יום . . .  ixyz f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd
ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi epa l` jlnd
`edÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi jk .ez`ev

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil`áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦

,íéðt ìà- ¤¨¦
miptd mr milkzqnyk

yn ,minamina mitwz
mb ixd jk ,mipt mze`
al ,mc`l mc`d al
mc`l dhnl mc`d
,dlrnll - oeilrd
áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥
ø÷é ïéáîe ìékNî ìk̈©§¦¥¦§©
ìà 'ä úáäà úeäî̈©£©¤

,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤
àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥

,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§
áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦

,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨
ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt

,cqg `a dad`n ,"cqg jizkynìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä,dxyr dpenya -ìkìëî" ¨¨§¤§¦§©§¥

."ãñça íéiçly miigde oefnd md dad`e cqgy ixd - ©¦§¤¤
.miigdæàåÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨

z`haznd ,eil` `ed
ea xxeri dfe - mixeqia
ÎjexaÎyecwdl dad`
mixeqid z` lawl ,`ed

- f` ,dad`aïzé 'ä íb"©¦¥
,"áBhämb aehy dn - ©

d`xpd aeh ,ielba
ipira mi`exy ,dlbpde

,aeh dfy xyaåéðt øàéå§¨¥¨¨
,åéìàmiptdy - ¥¨

eidi dlrnly zeiniptde
mi`xp eidiy ote`a
,dhnl mc`l aehe ,mipta
úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤

,älâî äçëBúa úøzñîeixd ,zxzeqn dad`n d`ad - §ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai dfdielb,miielb micqgaeúBøeábä e÷zîúéå§¦§©§©§

,ïLøLazecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¨§¨
ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl

,oyxya:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤
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'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
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חמץ". ˘ËÈÏ"‡:20.דביעור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם

ixyz f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr jlnd
ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi epa l` jlnd
`edÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi jk .ez`ev

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil`áeúkL Bîk17íà" : §¤¨¦
'ä õçø18úBða úàBö ¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦

,íéðt ìà- ¤¨¦
miptd mr milkzqnyk

yn ,minamina mitwz
mb ixd jk ,mipt mze`
al ,mc`l mc`d al
mc`l dhnl mc`d
,dlrnll - oeilrd
áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥
ø÷é ïéáîe ìékNî ìk̈©§¦¥¦§©
ìà 'ä úáäà úeäî̈©£©¤

,íéðBzçzäd mlerd zeizgza mi`vnpd dl`l -df,øLà ©©§¦£¤
àéä,`ed jexa yecwd ly ezad` -éiç ìkî äáBèå äø÷é ¦§¨¨§¨¦¨©¥

,ílk íéîìBòä,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¨¨¦ª¨§
áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦

,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç- ©§§¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨
ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt

,cqg `a dad`n ,"cqg jizkynìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä,dxyr dpenya -ìkìëî" ¨¨§¤§¦§©§¥

."ãñça íéiçly miigde oefnd md dad`e cqgy ixd - ©¦§¤¤
.miigdæàåÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨
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eidi dlrnly zeiniptde
mi`xp eidiy ote`a
,dhnl mc`l aehe ,mipta
úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤

,älâî äçëBúa úøzñîeixd ,zxzeqn dad`n d`ad - §ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai dfdielb,miielb micqgaeúBøeábä e÷zîúéå§¦§©§©§

,ïLøLazecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¨§¨
ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl
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ד.17. ד, ˘ËÈÏ"‡:18.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ליה"ר הכולל מש' "להעיר
חמץ". ˘ËÈÏ"‡:20.דביעור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין-  ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים חֹוֶבֶרת  ַהּתָ קֹוֵבץ  ּבְ ס  )ִנְדּפַ ַהּקֶֹדׁש.  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ְדפּוס  ּבִ א  ּבָ ְוסֹוָפּה – לֹא  ִסיָמן כב  ֶרת  ִאּגֶ ת  ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סד

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
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יום 
חמישי
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שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc migqt(oey`x meil)

(fh `i,mec`a cec mglpy xg`'åâå íL áLé íéLãç úLL ék'a`Fi ¦¥¤¢¨¦¨©¨¨
cala miycg dyyay ± 'mFc`A xkf lM zixkd cr l`xUi lke§¨¦§¨¥©¦§¦¨¨¨¤¡

,mixkfd lk z` mdn ebxd mec`a l`xyi eayiyïðà elàå± §¦£©
,epgp`éãéî eëì ïðéãáò à÷ àìå éðL änk ïab eëðéúéàmz` ixd ± ¦¦§©¨©¨§¥§Ÿ¨¨§¦©§¦¦

.xac mkl miyer ep` oi`e ,mipy dnk xak epilv` mi`vnpøîà̈©
Bìa m`d ,oin eze`l `pipg iaxðBöøEyEì ìôhéjl delziy ± §§¦¨¥§

ãçà ãéîìz.daeyz jaiydldéì ìtèðeil` delzp ±éaø ©§¦¤¨¦§©¥©¦
déì øîà ,àéòLBà,xac epl miyer mz` oi`y dn ,`irye` iax ©§¨¨©¥

`l` ,xzei miaeh mz`y meyn df oi`éëéä eúéòãé àìc íeMî¦§Ÿ¨§¦¥¦
eãáòz,drx epl zeyrl ji` mircei mz` oi`y ±eäìek ïðéìëz± ©©§§©¦©§

oeik mileki mkpi` `ld ,l`xyi lk z` zelkl evxz m` ixdy
ceëééab eäðúéìmz` oi`e ,mklv` mi`vnp l`xyi lk oi` ± ¥©§©©§

wx zelkl evxz m`e ,mlek z` zelkl milekieëééab àkéàc éàî©§¦¨©©§
c oeik ,jka mivex mz` oi` ,mklv` mi`vnpy mze` z` ±eëì éø÷̈¥§

àúòéè÷ àúeëìîwlg dpnn xqgpy ,drehw zekln mkl e`xwi ± ©§¨§¦£¨
.zeklnd ipandéì øîà,`irye` iaxl oindéàîBøc àtbrayp ± ¨©¥©¨§¨¥

jixack ok`y ,inex ly dxf dceara ip`ïðé÷ìñ àäáe ïðéúçð àäa§¨¨§¦©§¨¨§¦©
miweqr ep` cinzy xnelk ,milere micxei ep` ef daygna ±
zngn ok miyer ep` oi`e ,mkzelkl mivex ep`y ,ef daygna

.zxn`y mrhd
:zelbd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdàéiç éaø éðz,`ziixaa ¨¥©¦¦¨

áéúëc éàîdxezd lr xn`py dna yexitd dn ±(bk gk aei`) ©¦§¦
òãBé ,'dîB÷î úà òãé àeäå dkøc ïéáä íéäìà'did xikn -LBãwä ¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©¤§¨¥©©¨

úBiøæëà úBøéæb ìa÷ì ïéìBëé ïðéàL ,ìàøNé úà àeä Ceøaly,íBãà ¨¤¦§¨¥¤¥¨§¦§©¥§¥©§¨¦¡
eniiwi `le dxeza ewqri `ly l`xyi lr cny mixfeb mdy

,zeevn,ìááì íúBà äìâä Cëéôì,zene`d x`yk mixfk` mpi`y §¦¨¦§¨¨§¨¤

.dxeza weqrl elkeiy ick
:laal elb recn mitqep minrh d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

ä÷eîòL éðtî àlà ,ìááì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àìŸ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¨¤¤¨¦§¥¤£¨
`id,ìBàLkgihad ixdy ,xdn myn mze` dcti jk meyne ¦§

,le`yk wenr `edy mewnn mze` dctiy d"awdøîàpLbi ryed) ¤¤¡©
(ci,,øîà àðéðç éaø .'íìàâà úånî ícôà ìBàL ãiî'dlbdy mrhd ¦©§¤§¥¦¨¤¤§¨¥©¦£¦¨¨©

`ed ,laal mze`ì áBøwL éðtîìì íðBLïBLd,äøBzjk meyne ¦§¥¤¨§¨¦§¨
.xdn dxezd mdn gkzyz `l,øîà ïðçBé éaødlbdy mrhd ©¦¨¨¨©
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סה היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ּבְ ְך" –  ֱאלֹקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ְיֵדי  ַעל  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc migqt(oey`x meil)

(fh `i,mec`a cec mglpy xg`'åâå íL áLé íéLãç úLL ék'a`Fi ¦¥¤¢¨¦¨©¨¨
cala miycg dyyay ± 'mFc`A xkf lM zixkd cr l`xUi lke§¨¦§¨¥©¦§¦¨¨¨¤¡

,mixkfd lk z` mdn ebxd mec`a l`xyi eayiyïðà elàå± §¦£©
,epgp`éãéî eëì ïðéãáò à÷ àìå éðL änk ïab eëðéúéàmz` ixd ± ¦¦§©¨©¨§¥§Ÿ¨¨§¦©§¦¦

.xac mkl miyer ep` oi`e ,mipy dnk xak epilv` mi`vnpøîà̈©
Bìa m`d ,oin eze`l `pipg iaxðBöøEyEì ìôhéjl delziy ± §§¦¨¥§

ãçà ãéîìz.daeyz jaiydldéì ìtèðeil` delzp ±éaø ©§¦¤¨¦§©¥©¦
déì øîà ,àéòLBà,xac epl miyer mz` oi`y dn ,`irye` iax ©§¨¨©¥

`l` ,xzei miaeh mz`y meyn df oi`éëéä eúéòãé àìc íeMî¦§Ÿ¨§¦¥¦
eãáòz,drx epl zeyrl ji` mircei mz` oi`y ±eäìek ïðéìëz± ©©§§©¦©§

oeik mileki mkpi` `ld ,l`xyi lk z` zelkl evxz m` ixdy
ceëééab eäðúéìmz` oi`e ,mklv` mi`vnp l`xyi lk oi` ± ¥©§©©§

wx zelkl evxz m`e ,mlek z` zelkl milekieëééab àkéàc éàî©§¦¨©©§
c oeik ,jka mivex mz` oi` ,mklv` mi`vnpy mze` z` ±eëì éø÷̈¥§

àúòéè÷ àúeëìîwlg dpnn xqgpy ,drehw zekln mkl e`xwi ± ©§¨§¦£¨
.zeklnd ipandéì øîà,`irye` iaxl oindéàîBøc àtbrayp ± ¨©¥©¨§¨¥

jixack ok`y ,inex ly dxf dceara ip`ïðé÷ìñ àäáe ïðéúçð àäa§¨¨§¦©§¨¨§¦©
miweqr ep` cinzy xnelk ,milere micxei ep` ef daygna ±
zngn ok miyer ep` oi`e ,mkzelkl mivex ep`y ,ef daygna

.zxn`y mrhd
:zelbd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdàéiç éaø éðz,`ziixaa ¨¥©¦¦¨

áéúëc éàîdxezd lr xn`py dna yexitd dn ±(bk gk aei`) ©¦§¦
òãBé ,'dîB÷î úà òãé àeäå dkøc ïéáä íéäìà'did xikn -LBãwä ¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©¤§¨¥©©¨

úBiøæëà úBøéæb ìa÷ì ïéìBëé ïðéàL ,ìàøNé úà àeä Ceøaly,íBãà ¨¤¦§¨¥¤¥¨§¦§©¥§¥©§¨¦¡
eniiwi `le dxeza ewqri `ly l`xyi lr cny mixfeb mdy

,zeevn,ìááì íúBà äìâä Cëéôì,zene`d x`yk mixfk` mpi`y §¦¨¦§¨¨§¨¤

.dxeza weqrl elkeiy ick
:laal elb recn mitqep minrh d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

ä÷eîòL éðtî àlà ,ìááì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àìŸ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¨¤¤¨¦§¥¤£¨
`id,ìBàLkgihad ixdy ,xdn myn mze` dcti jk meyne ¦§

,le`yk wenr `edy mewnn mze` dctiy d"awdøîàpLbi ryed) ¤¤¡©
(ci,,øîà àðéðç éaø .'íìàâà úånî ícôà ìBàL ãiî'dlbdy mrhd ¦©§¤§¥¦¨¤¤§¨¥©¦£¦¨¨©

`ed ,laal mze`ì áBøwL éðtîìì íðBLïBLd,äøBzjk meyne ¦§¥¤¨§¨¦§¨
.xdn dxezd mdn gkzyz `l,øîà ïðçBé éaødlbdy mrhd ©¦¨¨¨©

`ed ,laal mze`ïøbéML éðtî[mglyy-],ïnà úéáìmdxa`y ¦§¥¤¦§¨§¥¦¨
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dóñklyíéøöî,mz`va l`xyi effayáúëed.úBçeìzx`ane ¤¤¦§©¦§©
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v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  תשרי י"א ראשון יום הספק? את מתירים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
éàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¥¨©§¥
äOòå éðMa Cìäå ,øäèå ...eìëàðå úBøäè äOòå ,Cìä ïäî äæ¤¥¤¨©§¨¨§¨§¤¤§§¨¥§¨©©¥¦§¨¨
elà Z úBðBLàøä úBîi÷ íà .úBøBäè elà éøä Z úBøäè§¨£¥¥§¦©¨¨¦¥

.úBéeìz elàå̈¥§
שהלך  לאחר בהם שעסק טהורה) (תרומה ה'טהרות' אם
השני  בשביל הלך כך ואחר ואינם, נאכלו הראשון בשביל
ספק  (כדין מספק טהורות הן גם – ב'טהרות' שוב ועסק
ה'טהרות' על דנים כאשר כי הרבים), ברשות טומאה
אם  אך בראשונות, הטומאה את לתלות יכולים השניות
שאחת  כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו לא הראשונות ה'טהרות'
כיון  הרי הוודאי, את לטהר ואיֿאפשר וודאי, טמאה מהן
אינה  מהן אחת ואף 'תלויות' שתיהן היא, איזו ידוע שלא

נאכלת.
טהורות  השניות ה'טהרות' למלך': ה'משנה ומדייק
בשניות, הספק שנולד קודם נאכלו הראשונות אם רק מספק
אזי  לפנינו, שתיהן כאשר נולד והספק נאכלו לא אם אבל
הנשארות  – תישרף או תיאכל ה'טהרות' אחת אם גם

אסורות.
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"ז)והנה, קי סי' איסור (יור"ד דבר :

מתירין') לו שיש 'דבר או 'בריה' (כגון ברוב בטל שאינו
או  לים מהתערובת חתיכה נפלה אם בהיתר, שהתערב

לו. הלך שהאיסור תולים כי התערובת הותרה – נאכלה
החתיכה  אם רק מותרת התערובת לעיל האמור לפי ואולם

נאכלה או לים שנודע mcewנפלה לאחר אבל הספק שנודע
גם  באיסורה נשארת היא הרי התערובת, כל ונאסרה הספק

נאכלה או לים נפלה חתיכה )אם נ"ל ומכאן ד"ה .(משל"מ,
לאחר  שגם וסובר כך על חולק אחרונה' ה'משנה אמנם,
מתירה  לים חתיכה נפילת - הספק ונוצר התערובת שנודעה
נפלה  החתיכה אם רק הוא שההיתר והראיה, התערובת. את
מעצמה  נפילה בין וההבדל בשוגג, שנאכלה או מעצמה
ונוצר  התערובת שנודעה לאחר רק שייך במזיד לנאכלה

המושג ישנו אז רק (כי איסור ).cifnספק
לאחר  שבילין', ב'שני ההלכות: שתי בין הבדל ויש
'חד  של תערובת זו הרי לפנינו ושתיהן ה'טהרות' שנעשו
נחשב  מהשניים אחד וכל טהורה, ואחת טמאה אחת בחד',
את  להתיר אין אחת נאכלה אם גם ולכן האיסור, כגוף
איסור  בתערובת אבל לפנינו. קיים האיסור תמיד כי השניה

aexa גם) ברוב בטל האיסור תורה מדין בתרי'), ('חד היתר
יש  לים חתיכה נפלה ואם מתירין'), לו שיש ו'דבר ב'בריה'
כאשר  כי הספק, ונוצר התערובת שנודעה לאחר גם להתיר
שהאיסור  תולים מדרבנן) הוא המיעוט (ואיסור היתר הרוב

נפל.
.(elk`pe d"c ,b"n d"t zexdh dpexg` dpyn)

ה'תשע"ד  תשרי י"ב שני יום המאכל? נפסל ממתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëà ìk̈Ÿ¤
ìa÷î Bðéà Z íãà ìëàîì éeàø BðéàL ãò çøñðå ãñôpL¤¦§©§¦§©©¤¥¨§©£©¨¨¥§©¥

.äàîèª§¨
מאכילת שנפסל אוכל הרמב"ם, מקבל `mcלשיטת אינו

אדם  מאכילת שנפסל אוכל גם הראב"ד לדעת אבל טומאה
מאכילת נפסל אם ורק טומאה, לקבל יכול אינו alkעדיין –

טומאה. מקבל
במשנה שנינו מ"ו)והנה, פ"ח בטהרות,(טהרות אמרו "כלל :

מאוכל שיפסל עד טמא אדם לאוכל המיוחד ".alkdכל
מפרש הרמב"ם שם)(פיה"ואכן, באוכל מ מדברת שהמשנה

nhp`אשר xak נפסד ואח"כ אדם, למאכל ראוי בהיותו
שיפסל  עד בטומאתו נותר הוא "הרי זה ובמקרה ונסרח,

הכלב" הי"ח)מלאכול לקמן פסק המשנה (וכן כוונת זה ולפי .
אדם לאוכל המיוחד כי nh`"כל בפועל טמא שהוא היינו "

לכלב. שייפסל עד בטומאתו הוא אז רק

המשנה  בהמשך הרי זה: פירוש על מקשה הראב"ד אבל
עד  טהור – אדם למאכל מיוחד שאינו "וכל נאמר שם
כוונת  אין 'טהור' שבאומרה ובוודאי לאדם"; שייחדנו
טומאה'. מקבל שאינו אלא בפועל, 'טהור' שהוא המשנה
'טמא' אף – טומאה מקבל שאינו 'טהור' "מה זה: ולפי
למאכל  המיוחד "כל המשנה בתחילת וגם טומאה", שמקבל
שהמאכל  היא הכוונה כלב", מאוכל שיפסל עד טמא אדם

כלב. מאכילת שיפסל עד טומאה מקבל
צדק' שם)וה'צמח טהרות הש"ס על לשיטת (חי' ראיה מביא

הגמרא מדברי ב)הראב"ד מה, ונפסלה (פסחים שעיפשה "הפת
לאוכלה יכול והכלב לאדם אוכלין d`nhnמלאכול טומאת

טומאה "שמקבלת היינו – "מבואר dzrבכביצה" הרי ,"
עוד  כל לאדם, שנפסל מאכל שגם הראב"ד" כדברי להדיא

טומאה. מקבל – כלב לאכילת נפסל לא

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום כיצד? - תורה שיעורי מדידת

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãå áìç úéæk§©¦¥¤§¨
.úøk ïäéìò ïéáiç ïéà Z eèòîúðå änça ïçépäL ìebôe øúBðå§¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£¥©¨¦£¥¤¨¥
äàîèì ïéa .eéäL úBîëì eøæç Z eçtúðå íéîLba ïçépä¦¦¨©§¨¦§¦§§¨§¦§¤¨¥§ª§¨

.øeqàì ïéa ,äl÷ äàîèì ïéa ,äøeîç£¨¥§ª§¨©¨¥§¦
נבוך  "אני הבאה: השאלה את מעלה חינוך' ה'מנחת
ב'ככותבת', והן ב'כזית' הן לאכילה תורה שיעורי כל לענין

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

השיעורים  האם שבת", ולענין טומאה לענין שיעורים ועוד
להפרשת  כזית שיעור למשל כמו למצוות, או לאיסורים
המופרשת  שהכמות (חיטים), הגלם חומר לפי נמדדים חלה
לכזית  שהכוונה או מחיטים, 'כזית' בשיעור להיות צריכה

המוגמר? מהמוצר
בשינויים  שכרוכים נוספים בדברים גם קיימת זו שאלה
למשל, הראשוני. החומר מעיבוד כתוצאה שנגרמים
ומכזית  הסופית, הכמות גדלה – החיטים מטחינת כתוצאה

קמח. ורבע כזית לייצר ניתן חיטים
זה  ולפי הקמח, לפי נמדד השיעור הרשב"א לדעת והנה,

בפסח האוכל תמוה: דבר חייב mihgיוצא יהא מחומצות
יאכל אם רק יטחןzifkכרת אם ואילו ,zifkn zegt מחטים

יהא  – הקמח את יאכל וחברו כזית, יש בקמח כאשר אלו

חטים  יאכל דזה כלל, מסתבר אינו "וזה כרת, חייב הוא
פחות  אלו כמו חטים יקח ואחר פטור, ויהיה מכזית פחות

חייב...". יהא כזית, ויהיה ויטחון מכזית
ופגול  ונותר ודם חלב "כזית כתב כאן הרמב"ם אך
הניחן  כרת. עליהן חייבין אין ונתמעטו, בחמה שהניחן
מדבריו  ונראה שהיו". לכמות חזרו ונתפחו, בגשמים
ואם  האסור החומר של הראשוני מצבו כפי נקבע שהשיעור
למצבו  יחזור כן אם אלא פטור, התמעט שיעורו
– וכדומה וחדש חמץ כגון השיעורים "בכל ולכן הראשון.
מצבו  לפי כזית כאן אין [כי קמח כזית באוכל חייב אינו

שיהיה – כך כל אכל אם רק [ולא mihigaהקודם], כזית
קמח]". בכזית די

(d w"q ,ogeh ,zayd jqen ,jepig zgpn)

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום חלב  של בנר סיגריה הדלקת

˙ÂÎÏ‰‰Ó ÈtÓe :· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂËƒ¿≈»
ÈtÓ ?¯eaÁ Z ÔÈnÁÏ ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡»¿«¿»∆«¿ƒƒ¿«ƒƒƒ¿≈
˜Bvpa ·¯Ú˙Óe ÔLÚ ˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ÔÈnÁ‰ ÔLÚL∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L ,ÈÏk‰ ‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈«¿ƒ∆∆»»»∆ƒ

.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰««ƒ«¿ƒ»
חיי' ה'בני למד זו סק"ד)מהלכה קה להדליק (סי' שאסור

הרמב"ם  כתב שהרי באכילה, האסור חלב של מנר סיגריה
(עמוד  בנצוק ומתערב עשן כתמרות עולה החמין "ענן
מן  העולים שהאדים היינו העליון", שבכלי ובמים הקילוח)
וגם  שבכלי. במים מתערבים כמשקין ונחשבים המים
הנמשך  הנר "להב - האש שאיפת ידי על הסיגריה בהדלקת

חלב". שואף ונמצא (סיגריה) בטיטון מתערב החלב מן
משה' ב'משאת ד)אך סי' הנידון (יו"ד בין לחלק שיש כתב

לראיה:
קיים  החמים המים מן האדים עליית ידי על החיבור א.

היא ההלכה באוכל ואילו במשקין, ה"ד)רק שהניצוק (להלן
ריר  להן "שיש בדבש רק לטמא, הטהור הכלי בין מחבר

הניצוק  "אין אוכל מיני בשאר אבל כדבק", נמשכים הן והרי
הנר  מן העולה שהשלהבת אף כן ואם חיבור". שלהן
לסיגריה. החלב בין חיבור כאן אין הסיגריה, את מדליקה

החמין  מן העולים האדים לחמין, המשקין בעירוי ב.
הסיגריה  בהדלקת ואילו העליון, בכלי למים מתחברים
לאחר  לסיגריה נשאף האש דולקת שממנו החלב הרי מהנר,

הדלקת sexyשהוא והתיר בו חזר חיי' ה'בני זה ומטעם .
"אין  משה': ה'משאת כותב ולמעשה, חלב. של מנר סיגריה
חסידים  ומשנת הפרישות צד על לא אם איסור סרך כאן

גרידא".
החיד"א סק"ח)גם רי סי' ברכה האוסרים (מחזיק דעות הביא

שיש  אף אחת, ולדעה התיר. ולמעשה המתירים ודעות
הקמח' וה'לקט לזה". יחוש נפש "בעל מכלֿמקום להתיר,

נב) דף נפלא (או"ח "חלום שהיו הביא הגדול... הרב לו שסיפר
מנר  (מקטרת) ה'פיפא' מדליק שהיה על בשמים אותו מנדין

חלב". של

ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום הבעלים  ברצון - טומאה לקבלת הכשר

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éøác ìk̈¦§¥
ïBöøa íäéìò ïúpiL àeäå ...ïä äìa÷ éøác Z ïéìëà øLëä¤§¥¢¨¦¦§¥©¨¨¥§¤¦¨¥£¥¤¦§

.íéìòa§¨¦
לקבל  ראוים שיהיו אוכלין הכשר הרמב"ם, לדעת
משקין, משבעה אחד האוכלין על כשינתן הוא טומאה

ניתן הוא כאשר דוקא milradוזהו oevxa כדעת (שלא
מועיל  - בעלים שאינם אחרים רצון שגם והתוס', הרשב"א
שאינם  אחרים, של שרצונם מסתבר אינו כי להכשר),

שלהם  שאינו לדבר טומאה יגרום משנה)הבעלים, .(כסף
החושן' ה'קצות דן זה סק"א)ולפי תו שבשר (סי' יתכן איך :

המשקין  אין הבעלים רצון בלי שהרי טומאה, יקבל קדשים
אלא  בעלים? להם אין גבוה ממון שהם וקדשים מכשירים,
יוסי  רבי שלדעת קלים, בקדשים היא היחידה האפשרות

בעלים ממון הן ב)הגלילי יב, קמא שלהם (בבא הרצון ולכן ,
להכשיר. מועיל

הגמרא: לשון דיוק מבאר הוא זה פי על
ב)הגמרא  לו, קרבן (חולין בבשר המדבר הפסוק את מביאה

ומכאן  יאכל", לא טמא בכל יגע אשר "והבשר שלמים,
יקבל  קדשים שבשר באפשרות ודנה נטמא, קדשים שבשר
לומר  אין טומאה? לקבל שיוכשר יתכן איך כי טומאה,
אינו  קדשים דם כי השחיטה, דם ידי על נעשה שההכשר
את  בהם שהדיחו במים שהוכשר לומר אין וכן מכשיר!
כי  מטבחיא') בית ('משקי שבעזרה המטבחיים בבית הבשר

לקב  אוכלים להכשיר יכולים אינם אלו מים טומאה גם ל
אלא) ד"ה שם בתוס' הביאור כאשר !(ראה אפשרות ישנה ומבארת,

פרה הקדיש minlyאדם igafl בנהר העבירוה ובעליה ,
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ה'תשע"ד  תשרי י"א ראשון יום הספק? את מתירים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
éàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¥¨©§¥
äOòå éðMa Cìäå ,øäèå ...eìëàðå úBøäè äOòå ,Cìä ïäî äæ¤¥¤¨©§¨¨§¨§¤¤§§¨¥§¨©©¥¦§¨¨
elà Z úBðBLàøä úBîi÷ íà .úBøBäè elà éøä Z úBøäè§¨£¥¥§¦©¨¨¦¥

.úBéeìz elàå̈¥§
שהלך  לאחר בהם שעסק טהורה) (תרומה ה'טהרות' אם
השני  בשביל הלך כך ואחר ואינם, נאכלו הראשון בשביל
ספק  (כדין מספק טהורות הן גם – ב'טהרות' שוב ועסק
ה'טהרות' על דנים כאשר כי הרבים), ברשות טומאה
אם  אך בראשונות, הטומאה את לתלות יכולים השניות
שאחת  כיון לפנינו, ושתיהן נאכלו לא הראשונות ה'טהרות'
כיון  הרי הוודאי, את לטהר ואיֿאפשר וודאי, טמאה מהן
אינה  מהן אחת ואף 'תלויות' שתיהן היא, איזו ידוע שלא

נאכלת.
טהורות  השניות ה'טהרות' למלך': ה'משנה ומדייק
בשניות, הספק שנולד קודם נאכלו הראשונות אם רק מספק
אזי  לפנינו, שתיהן כאשר נולד והספק נאכלו לא אם אבל
הנשארות  – תישרף או תיאכל ה'טהרות' אחת אם גם

אסורות.
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"ז)והנה, קי סי' איסור (יור"ד דבר :

מתירין') לו שיש 'דבר או 'בריה' (כגון ברוב בטל שאינו
או  לים מהתערובת חתיכה נפלה אם בהיתר, שהתערב

לו. הלך שהאיסור תולים כי התערובת הותרה – נאכלה
החתיכה  אם רק מותרת התערובת לעיל האמור לפי ואולם

נאכלה או לים שנודע mcewנפלה לאחר אבל הספק שנודע
גם  באיסורה נשארת היא הרי התערובת, כל ונאסרה הספק

נאכלה או לים נפלה חתיכה )אם נ"ל ומכאן ד"ה .(משל"מ,
לאחר  שגם וסובר כך על חולק אחרונה' ה'משנה אמנם,
מתירה  לים חתיכה נפילת - הספק ונוצר התערובת שנודעה
נפלה  החתיכה אם רק הוא שההיתר והראיה, התערובת. את
מעצמה  נפילה בין וההבדל בשוגג, שנאכלה או מעצמה
ונוצר  התערובת שנודעה לאחר רק שייך במזיד לנאכלה

המושג ישנו אז רק (כי איסור ).cifnספק
לאחר  שבילין', ב'שני ההלכות: שתי בין הבדל ויש
'חד  של תערובת זו הרי לפנינו ושתיהן ה'טהרות' שנעשו
נחשב  מהשניים אחד וכל טהורה, ואחת טמאה אחת בחד',
את  להתיר אין אחת נאכלה אם גם ולכן האיסור, כגוף
איסור  בתערובת אבל לפנינו. קיים האיסור תמיד כי השניה

aexa גם) ברוב בטל האיסור תורה מדין בתרי'), ('חד היתר
יש  לים חתיכה נפלה ואם מתירין'), לו שיש ו'דבר ב'בריה'
כאשר  כי הספק, ונוצר התערובת שנודעה לאחר גם להתיר
שהאיסור  תולים מדרבנן) הוא המיעוט (ואיסור היתר הרוב

נפל.
.(elk`pe d"c ,b"n d"t zexdh dpexg` dpyn)

ה'תשע"ד  תשרי י"ב שני יום המאכל? נפסל ממתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëà ìk̈Ÿ¤
ìa÷î Bðéà Z íãà ìëàîì éeàø BðéàL ãò çøñðå ãñôpL¤¦§©§¦§©©¤¥¨§©£©¨¨¥§©¥

.äàîèª§¨
מאכילת שנפסל אוכל הרמב"ם, מקבל `mcלשיטת אינו

אדם  מאכילת שנפסל אוכל גם הראב"ד לדעת אבל טומאה
מאכילת נפסל אם ורק טומאה, לקבל יכול אינו alkעדיין –

טומאה. מקבל
במשנה שנינו מ"ו)והנה, פ"ח בטהרות,(טהרות אמרו "כלל :

מאוכל שיפסל עד טמא אדם לאוכל המיוחד ".alkdכל
מפרש הרמב"ם שם)(פיה"ואכן, באוכל מ מדברת שהמשנה

nhp`אשר xak נפסד ואח"כ אדם, למאכל ראוי בהיותו
שיפסל  עד בטומאתו נותר הוא "הרי זה ובמקרה ונסרח,

הכלב" הי"ח)מלאכול לקמן פסק המשנה (וכן כוונת זה ולפי .
אדם לאוכל המיוחד כי nh`"כל בפועל טמא שהוא היינו "

לכלב. שייפסל עד בטומאתו הוא אז רק

המשנה  בהמשך הרי זה: פירוש על מקשה הראב"ד אבל
עד  טהור – אדם למאכל מיוחד שאינו "וכל נאמר שם
כוונת  אין 'טהור' שבאומרה ובוודאי לאדם"; שייחדנו
טומאה'. מקבל שאינו אלא בפועל, 'טהור' שהוא המשנה
'טמא' אף – טומאה מקבל שאינו 'טהור' "מה זה: ולפי
למאכל  המיוחד "כל המשנה בתחילת וגם טומאה", שמקבל
שהמאכל  היא הכוונה כלב", מאוכל שיפסל עד טמא אדם

כלב. מאכילת שיפסל עד טומאה מקבל
צדק' שם)וה'צמח טהרות הש"ס על לשיטת (חי' ראיה מביא

הגמרא מדברי ב)הראב"ד מה, ונפסלה (פסחים שעיפשה "הפת
לאוכלה יכול והכלב לאדם אוכלין d`nhnמלאכול טומאת

טומאה "שמקבלת היינו – "מבואר dzrבכביצה" הרי ,"
עוד  כל לאדם, שנפסל מאכל שגם הראב"ד" כדברי להדיא

טומאה. מקבל – כלב לאכילת נפסל לא

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום כיצד? - תורה שיעורי מדידת

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãå áìç úéæk§©¦¥¤§¨
.úøk ïäéìò ïéáiç ïéà Z eèòîúðå änça ïçépäL ìebôe øúBðå§¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£¥©¨¦£¥¤¨¥
äàîèì ïéa .eéäL úBîëì eøæç Z eçtúðå íéîLba ïçépä¦¦¨©§¨¦§¦§§¨§¦§¤¨¥§ª§¨

.øeqàì ïéa ,äl÷ äàîèì ïéa ,äøeîç£¨¥§ª§¨©¨¥§¦
נבוך  "אני הבאה: השאלה את מעלה חינוך' ה'מנחת
ב'ככותבת', והן ב'כזית' הן לאכילה תורה שיעורי כל לענין
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השיעורים  האם שבת", ולענין טומאה לענין שיעורים ועוד
להפרשת  כזית שיעור למשל כמו למצוות, או לאיסורים
המופרשת  שהכמות (חיטים), הגלם חומר לפי נמדדים חלה
לכזית  שהכוונה או מחיטים, 'כזית' בשיעור להיות צריכה

המוגמר? מהמוצר
בשינויים  שכרוכים נוספים בדברים גם קיימת זו שאלה
למשל, הראשוני. החומר מעיבוד כתוצאה שנגרמים
ומכזית  הסופית, הכמות גדלה – החיטים מטחינת כתוצאה

קמח. ורבע כזית לייצר ניתן חיטים
זה  ולפי הקמח, לפי נמדד השיעור הרשב"א לדעת והנה,

בפסח האוכל תמוה: דבר חייב mihgיוצא יהא מחומצות
יאכל אם רק יטחןzifkכרת אם ואילו ,zifkn zegt מחטים

יהא  – הקמח את יאכל וחברו כזית, יש בקמח כאשר אלו

חטים  יאכל דזה כלל, מסתבר אינו "וזה כרת, חייב הוא
פחות  אלו כמו חטים יקח ואחר פטור, ויהיה מכזית פחות

חייב...". יהא כזית, ויהיה ויטחון מכזית
ופגול  ונותר ודם חלב "כזית כתב כאן הרמב"ם אך
הניחן  כרת. עליהן חייבין אין ונתמעטו, בחמה שהניחן
מדבריו  ונראה שהיו". לכמות חזרו ונתפחו, בגשמים
ואם  האסור החומר של הראשוני מצבו כפי נקבע שהשיעור
למצבו  יחזור כן אם אלא פטור, התמעט שיעורו
– וכדומה וחדש חמץ כגון השיעורים "בכל ולכן הראשון.
מצבו  לפי כזית כאן אין [כי קמח כזית באוכל חייב אינו

שיהיה – כך כל אכל אם רק [ולא mihigaהקודם], כזית
קמח]". בכזית די

(d w"q ,ogeh ,zayd jqen ,jepig zgpn)

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום חלב  של בנר סיגריה הדלקת

˙ÂÎÏ‰‰Ó ÈtÓe :· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂËƒ¿≈»
ÈtÓ ?¯eaÁ Z ÔÈnÁÏ ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡»¿«¿»∆«¿ƒƒ¿«ƒƒƒ¿≈
˜Bvpa ·¯Ú˙Óe ÔLÚ ˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ÔÈnÁ‰ ÔLÚL∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L ,ÈÏk‰ ‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈«¿ƒ∆∆»»»∆ƒ

.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰««ƒ«¿ƒ»
חיי' ה'בני למד זו סק"ד)מהלכה קה להדליק (סי' שאסור

הרמב"ם  כתב שהרי באכילה, האסור חלב של מנר סיגריה
(עמוד  בנצוק ומתערב עשן כתמרות עולה החמין "ענן
מן  העולים שהאדים היינו העליון", שבכלי ובמים הקילוח)
וגם  שבכלי. במים מתערבים כמשקין ונחשבים המים
הנמשך  הנר "להב - האש שאיפת ידי על הסיגריה בהדלקת

חלב". שואף ונמצא (סיגריה) בטיטון מתערב החלב מן
משה' ב'משאת ד)אך סי' הנידון (יו"ד בין לחלק שיש כתב

לראיה:
קיים  החמים המים מן האדים עליית ידי על החיבור א.

היא ההלכה באוכל ואילו במשקין, ה"ד)רק שהניצוק (להלן
ריר  להן "שיש בדבש רק לטמא, הטהור הכלי בין מחבר

הניצוק  "אין אוכל מיני בשאר אבל כדבק", נמשכים הן והרי
הנר  מן העולה שהשלהבת אף כן ואם חיבור". שלהן
לסיגריה. החלב בין חיבור כאן אין הסיגריה, את מדליקה

החמין  מן העולים האדים לחמין, המשקין בעירוי ב.
הסיגריה  בהדלקת ואילו העליון, בכלי למים מתחברים
לאחר  לסיגריה נשאף האש דולקת שממנו החלב הרי מהנר,

הדלקת sexyשהוא והתיר בו חזר חיי' ה'בני זה ומטעם .
"אין  משה': ה'משאת כותב ולמעשה, חלב. של מנר סיגריה
חסידים  ומשנת הפרישות צד על לא אם איסור סרך כאן

גרידא".
החיד"א סק"ח)גם רי סי' ברכה האוסרים (מחזיק דעות הביא

שיש  אף אחת, ולדעה התיר. ולמעשה המתירים ודעות
הקמח' וה'לקט לזה". יחוש נפש "בעל מכלֿמקום להתיר,

נב) דף נפלא (או"ח "חלום שהיו הביא הגדול... הרב לו שסיפר
מנר  (מקטרת) ה'פיפא' מדליק שהיה על בשמים אותו מנדין

חלב". של

ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום הבעלים  ברצון - טומאה לקבלת הכשר

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éøác ìk̈¦§¥
ïBöøa íäéìò ïúpiL àeäå ...ïä äìa÷ éøác Z ïéìëà øLëä¤§¥¢¨¦¦§¥©¨¨¥§¤¦¨¥£¥¤¦§

.íéìòa§¨¦
לקבל  ראוים שיהיו אוכלין הכשר הרמב"ם, לדעת
משקין, משבעה אחד האוכלין על כשינתן הוא טומאה

ניתן הוא כאשר דוקא milradוזהו oevxa כדעת (שלא
מועיל  - בעלים שאינם אחרים רצון שגם והתוס', הרשב"א
שאינם  אחרים, של שרצונם מסתבר אינו כי להכשר),

שלהם  שאינו לדבר טומאה יגרום משנה)הבעלים, .(כסף
החושן' ה'קצות דן זה סק"א)ולפי תו שבשר (סי' יתכן איך :

המשקין  אין הבעלים רצון בלי שהרי טומאה, יקבל קדשים
אלא  בעלים? להם אין גבוה ממון שהם וקדשים מכשירים,
יוסי  רבי שלדעת קלים, בקדשים היא היחידה האפשרות

בעלים ממון הן ב)הגלילי יב, קמא שלהם (בבא הרצון ולכן ,
להכשיר. מועיל

הגמרא: לשון דיוק מבאר הוא זה פי על
ב)הגמרא  לו, קרבן (חולין בבשר המדבר הפסוק את מביאה

ומכאן  יאכל", לא טמא בכל יגע אשר "והבשר שלמים,
יקבל  קדשים שבשר באפשרות ודנה נטמא, קדשים שבשר
לומר  אין טומאה? לקבל שיוכשר יתכן איך כי טומאה,
אינו  קדשים דם כי השחיטה, דם ידי על נעשה שההכשר
את  בהם שהדיחו במים שהוכשר לומר אין וכן מכשיר!
כי  מטבחיא') בית ('משקי שבעזרה המטבחיים בבית הבשר

לקב  אוכלים להכשיר יכולים אינם אלו מים טומאה גם ל
אלא) ד"ה שם בתוס' הביאור כאשר !(ראה אפשרות ישנה ומבארת,

פרה הקדיש minlyאדם igafl בנהר העבירוה ובעליה ,
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מן  מעט נפל עורה את הפשיטו וכאשר לשחיטתה, סמוך
טומאה. לקבל והכשירוה המים

'זבחי  של דוגמא הגמרא נוקטת מדוע השאלה: ונשאלת
שנאכל? אחר קרבן ולא שלמים'

ברצון  טומאה לקבל הבשר את מכשירים הנהר מי כי
dilra בעלים ממון שהם (שלמים) קלים בקדשים ורק ,

ממון  שהם קדשים שאר כן שאין מה זו, אפשרות ישנה
בעלים. להם ואין גבוה

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום קטן  של וקנין מעשה

:· ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Løç íeìòä¤¡¥¥
àì Z ïäéìò ìhä ãøiL eáMçL ét ìò óà ,ïè÷å äèBL¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥©©£¥¤Ÿ
elôà äáLçî ïäì ïéàå ,äøBz ïéc ïäì äOòî LiL ;eøLëäª§§¤¥©£¤¨¤¦¨§¥¨¤©£¨¨£¦

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
יב)בגמרא ח, מציעא להקנות (בבא יכול אינו שקטן מובא

קונה, אינו שקטן מאחר וכן דעת. בן ואיננו הואיל לפיקח,
משום  רק זאת ואסרו שמצא, מציאה ממנו לקחת גזל זה אין
אומרת  גמור, גזל שזהו שם, יוסי ר' לדעת גם שלום. דרכי

גמור לגזל היא שכוונתו א)mdixacnהגמרא סא, א. נט, .(גיטין
בגמרא ב)אמנם סד, בקטן:(גיטין שונים שיעורים נאמרו

לאחרים; זוכה ואין לעצמו זוכה ונוטלו, אגוז וזורקו "צרור
בין  לעצמו בין זוכה שעה, לאחר ומחזירו לאחרים",חפץ

או  מדאורייתא הוא קטן של זה קניין אם מבואר לא אך

ועוד  ותוספות מדרבנן, בזכייה שמדובר רש"י וכתב מדרבנן.
כן, פי על ואף מדאורייתא. זוכה שקטן סוברים ראשונים
מדאורייתא  קונה קטן כי מדרבנן, רק גזל יש קטן במציאת
דעת  אין הרי ובמציאה לו, שמקנה אחרת דעת יש כאשר רק

שמקנה. אחרת
הש"ך ו)וכתב רמג, נזכר (חו"מ לא זה שחילוק מאחר כי

מקנה, אחרת דעת ללא אף מדאורייתא זוכה הקטן בגמרא,
על  מיישב הוא וקטן שוטה חרש מציאת לגבי המשנה ואת

הירושלמי פ"ד)פי שני שונים (מעשר תחומים בין מחלק שאינו
שקונה  קטן יש שונים: גילאים בין אלא ומציאה), (מתנה
מגיל  פחות ואילו ונוטלו, אגוז של גיל מעל - מדאורייתא
אין  מדאורייתא שבו הגיל וזה מדאורייתא, קונה אינו - זה

גזל.

ה'תשע"ד  תשרי י"ז חוהמ"ס שבת קובעת  טיפה כל

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBäè øéöå§¦¨
øéLëîe ,ä÷Lî ìkä éøä Z íäL ìk íéî BëBúì ìôpL¤¨©§©¦¨¤¥£¥©Ÿ©§¤©§¦

.ïé÷Lî úàîè ànèúîe¦§©¥ª§©©§¦
מעם  ציר הלוקח לגבי הרמב"ם כתב הבאה בהלכה
היה  ש"אם מים, רובו או ציר רובו אם יודע ואינו הארץ
שבה  והמים טומאה מקבלת אינה – דגים של מלח רובו
כאן  לדבריו סותרים אלו דבריו ולכאורה במיעוטם". בטלו
נחשב  לציר שנפלה שהם") כל ("מים מים טיפת שאפילו
נחשב  שהכל לומר הרוב אחר הולכים ואין משקה, כולו

ציר?
המשניות  בפירוש הרמב"ם שביאר מה פי על לומר, ויש

ג) ו, הוצאת (מכשירין והלוא טהור, שהוא ציר בכלל יתכן כיצד
שהציר  ונמצא במים, כבישתו ידי על נעשית מהדג הציר
שתי  שיתכנו הרמב"ם ומבאר מים? עם מעורב מלכתחילה
או  פירות, במי בכבישה או מים: ללא הציר להוצאת דרכים

במלח.
הבאה  בהלכה ההלכות: שתי בין החילוק הוא ובזה

רובו היה "אם בלשון הרמב"ם mibcמשתמש ly gln,"
אלא  ציר"? רובו היה "אם בפשטות כתב לא מדוע ולכאורה
ובזה  מלח, ידי על שנוצר בציר דוקא שמדובר מרמז שבכך
אך  ברוב, בטלים הם מים מעט בו התערבו שאם אומרים
ועל  פירות, מי ידי על שנעשה בציר מדובר שלנו בהלכה
את  מחשיבה בהם המתערבת מים טיפת שאפילו נאמר כך

למשקה. הכל

המים  יכולים משקה שהוא בדבר רק החילוק: וטעם
המלח  אך כמים, כולו את ולהחשיב תכונותיו את לשנות
מים  מעט ידי על מהותו את משנה אינו משקה שאיננו

הרוב אחר בזה הולכים ולכן בו, המשנה המתערבים (מרכבת

כב) ג, אסורות .מאכלות
שעיסה  שאף חלה, דיני לגבי שלמדו יש שלנו ומההלכה
בחלה  להתחייב עיסה נחשבת אינה פירות במי שנילושה
נחשבת  היא מים טיפת בהם יערב אם אך אחת), (לדעה
הופכת  מים שטיפת שלנו בהלכה וכמבואר דבר, לכל עיסה

למשקה כולם הפירות מי ד)את ו, ברכות .(שעה"מ
שאין  רק התחדש טומאה לגבי כי בכך, שפקפקו ויש
עדיין  הם ולכן בציר או הפירות במי מתבטלים המים
הופכים  שהם לומר מקום אין אך טומאה, לקבל מכשירים
של  אחת בטיפה די אין כן ואם למים, עצמם הפירות מי את
כמות  תתערב אם רק אלא כעיסה, זאת להחשיב כדי מים
מי  ללא אף העיסה את לבד לדבק שבכוחה מים של גדולה

ו,הפירות ביכורים אמונה דרך שם. השואל בדברי יב ד, החכמה בצל (ראה

.יב)
בלבד  זו שלא להוכיח יש באמת הרמב"ם מדברי אך
כל  טבע את הופכים אף הם אלא בטלים אינם שהמים
שנפל  טהור "וציר וכלשונו: כמותם, להיחשב התערובת

שהם כל מים dwynלתוכו lkd ixd"
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ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ
העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם
מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּור  .ּבחזקת ְְֶַָ
.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ

היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
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סט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מן  מעט נפל עורה את הפשיטו וכאשר לשחיטתה, סמוך
טומאה. לקבל והכשירוה המים

'זבחי  של דוגמא הגמרא נוקטת מדוע השאלה: ונשאלת
שנאכל? אחר קרבן ולא שלמים'

ברצון  טומאה לקבל הבשר את מכשירים הנהר מי כי
dilra בעלים ממון שהם (שלמים) קלים בקדשים ורק ,

ממון  שהם קדשים שאר כן שאין מה זו, אפשרות ישנה
בעלים. להם ואין גבוה

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום קטן  של וקנין מעשה

:· ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Løç íeìòä¤¡¥¥
àì Z ïäéìò ìhä ãøiL eáMçL ét ìò óà ,ïè÷å äèBL¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥©©£¥¤Ÿ
elôà äáLçî ïäì ïéàå ,äøBz ïéc ïäì äOòî LiL ;eøLëäª§§¤¥©£¤¨¤¦¨§¥¨¤©£¨¨£¦

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
יב)בגמרא ח, מציעא להקנות (בבא יכול אינו שקטן מובא

קונה, אינו שקטן מאחר וכן דעת. בן ואיננו הואיל לפיקח,
משום  רק זאת ואסרו שמצא, מציאה ממנו לקחת גזל זה אין
אומרת  גמור, גזל שזהו שם, יוסי ר' לדעת גם שלום. דרכי

גמור לגזל היא שכוונתו א)mdixacnהגמרא סא, א. נט, .(גיטין
בגמרא ב)אמנם סד, בקטן:(גיטין שונים שיעורים נאמרו

לאחרים; זוכה ואין לעצמו זוכה ונוטלו, אגוז וזורקו "צרור
בין  לעצמו בין זוכה שעה, לאחר ומחזירו לאחרים",חפץ

או  מדאורייתא הוא קטן של זה קניין אם מבואר לא אך

ועוד  ותוספות מדרבנן, בזכייה שמדובר רש"י וכתב מדרבנן.
כן, פי על ואף מדאורייתא. זוכה שקטן סוברים ראשונים
מדאורייתא  קונה קטן כי מדרבנן, רק גזל יש קטן במציאת
דעת  אין הרי ובמציאה לו, שמקנה אחרת דעת יש כאשר רק

שמקנה. אחרת
הש"ך ו)וכתב רמג, נזכר (חו"מ לא זה שחילוק מאחר כי

מקנה, אחרת דעת ללא אף מדאורייתא זוכה הקטן בגמרא,
על  מיישב הוא וקטן שוטה חרש מציאת לגבי המשנה ואת

הירושלמי פ"ד)פי שני שונים (מעשר תחומים בין מחלק שאינו
שקונה  קטן יש שונים: גילאים בין אלא ומציאה), (מתנה
מגיל  פחות ואילו ונוטלו, אגוז של גיל מעל - מדאורייתא
אין  מדאורייתא שבו הגיל וזה מדאורייתא, קונה אינו - זה

גזל.

ה'תשע"ד  תשרי י"ז חוהמ"ס שבת קובעת  טיפה כל

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBäè øéöå§¦¨
øéLëîe ,ä÷Lî ìkä éøä Z íäL ìk íéî BëBúì ìôpL¤¨©§©¦¨¤¥£¥©Ÿ©§¤©§¦

.ïé÷Lî úàîè ànèúîe¦§©¥ª§©©§¦
מעם  ציר הלוקח לגבי הרמב"ם כתב הבאה בהלכה
היה  ש"אם מים, רובו או ציר רובו אם יודע ואינו הארץ
שבה  והמים טומאה מקבלת אינה – דגים של מלח רובו
כאן  לדבריו סותרים אלו דבריו ולכאורה במיעוטם". בטלו
נחשב  לציר שנפלה שהם") כל ("מים מים טיפת שאפילו
נחשב  שהכל לומר הרוב אחר הולכים ואין משקה, כולו

ציר?
המשניות  בפירוש הרמב"ם שביאר מה פי על לומר, ויש

ג) ו, הוצאת (מכשירין והלוא טהור, שהוא ציר בכלל יתכן כיצד
שהציר  ונמצא במים, כבישתו ידי על נעשית מהדג הציר
שתי  שיתכנו הרמב"ם ומבאר מים? עם מעורב מלכתחילה
או  פירות, במי בכבישה או מים: ללא הציר להוצאת דרכים

במלח.
הבאה  בהלכה ההלכות: שתי בין החילוק הוא ובזה

רובו היה "אם בלשון הרמב"ם mibcמשתמש ly gln,"
אלא  ציר"? רובו היה "אם בפשטות כתב לא מדוע ולכאורה
ובזה  מלח, ידי על שנוצר בציר דוקא שמדובר מרמז שבכך
אך  ברוב, בטלים הם מים מעט בו התערבו שאם אומרים
ועל  פירות, מי ידי על שנעשה בציר מדובר שלנו בהלכה
את  מחשיבה בהם המתערבת מים טיפת שאפילו נאמר כך

למשקה. הכל

המים  יכולים משקה שהוא בדבר רק החילוק: וטעם
המלח  אך כמים, כולו את ולהחשיב תכונותיו את לשנות
מים  מעט ידי על מהותו את משנה אינו משקה שאיננו

הרוב אחר בזה הולכים ולכן בו, המשנה המתערבים (מרכבת

כב) ג, אסורות .מאכלות
שעיסה  שאף חלה, דיני לגבי שלמדו יש שלנו ומההלכה
בחלה  להתחייב עיסה נחשבת אינה פירות במי שנילושה
נחשבת  היא מים טיפת בהם יערב אם אך אחת), (לדעה
הופכת  מים שטיפת שלנו בהלכה וכמבואר דבר, לכל עיסה

למשקה כולם הפירות מי ד)את ו, ברכות .(שעה"מ
שאין  רק התחדש טומאה לגבי כי בכך, שפקפקו ויש
עדיין  הם ולכן בציר או הפירות במי מתבטלים המים
הופכים  שהם לומר מקום אין אך טומאה, לקבל מכשירים
של  אחת בטיפה די אין כן ואם למים, עצמם הפירות מי את
כמות  תתערב אם רק אלא כעיסה, זאת להחשיב כדי מים
מי  ללא אף העיסה את לבד לדבק שבכוחה מים של גדולה

ו,הפירות ביכורים אמונה דרך שם. השואל בדברי יב ד, החכמה בצל (ראה

.יב)
בלבד  זו שלא להוכיח יש באמת הרמב"ם מדברי אך
כל  טבע את הופכים אף הם אלא בטלים אינם שהמים
שנפל  טהור "וציר וכלשונו: כמותם, להיחשב התערובת

שהם כל מים dwynלתוכו lkd ixd"
.(my dnkgd lva)

ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ד  תשרי י"א ראשון יום

-dxdhxtq
zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§

יח  ּפרק
zF̀neHdzFàx̀WzFkld-dxdhxtq

¤¤
¦§§̈£©ª§

ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ
העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם
מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּור  .ּבחזקת ְְֶַָ
.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ

היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
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ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט  ¤¤ּפרק
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה

הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים

הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
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ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד
.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש

העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן
וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È,חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְֲֲֵֵֶֶַַָָהיה
ּתינֹוק  נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ּבּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומהּלכין
על  מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמא
לא  ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו אביו, ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכתפֹו
ספק  נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, על חבילה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנגע;
מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ׁשטּוחין ּכלים נגע; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

הסיט ספק עֹובר, הּכל [הזיז]והּטמא - הסיט לא ספק ְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ָטהֹור.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי י"ב שני יום

-dxdhxtq
oilk` z`nh zFkld¦§ª§©¢¨¦

ואכלין  מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוהכׁשרן.

א  ּפרק
-dxdhxtqoilkèz̀nehzFkld
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¦§ª§©¢̈¦

וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי

.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן
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ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט  ¤¤ּפרק
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה

הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים

הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
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ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד
.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש

העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן
וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È,חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְֲֲֵֵֶֶַַָָהיה
ּתינֹוק  נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ּבּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומהּלכין
על  מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמא
לא  ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו אביו, ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכתפֹו
ספק  נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, על חבילה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנגע;
מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ׁשטּוחין ּכלים נגע; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

הסיט ספק עֹובר, הּכל [הזיז]והּטמא - הסיט לא ספק ְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ָטהֹור.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי י"ב שני יום

-dxdhxtq
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ואכלין  מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוהכׁשרן.

א  ּפרק
-dxdhxtqoilkèz̀nehzFkld
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וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי

.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן
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.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,

ְַדעּתֹו.
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת

.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
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ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין
לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,

אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה
ְְִֶּבמקוה.

.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.
ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר

.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ
.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה
משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ

מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה
ָֻּכּלּה.

.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ
ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ

.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות

טהֹורין. ְִֵֶמהן
.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ

ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;
ְִּבמעּוטֹו.

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
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.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,

ְַדעּתֹו.
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת

.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
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ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין
לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,

אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה
ְְִֶּבמקוה.

.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.
ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר

.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ
.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה
משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ

מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה
ָֻּכּלּה.

.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ
ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ

.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות

טהֹורין. ְִֵֶמהן
.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ

ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;
ְִּבמעּוטֹו.

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
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ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן
ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים

הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;
חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב

העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו

שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ
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בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ
והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים

החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין
אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;
טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין [קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות  חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין
.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ

חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה
.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין
.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ

ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ
.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל

- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא
ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,
מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ

.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ
.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
לאכל,ידֹות ‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ּכל ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן
ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים

הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;
חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב

העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ
ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו

שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ
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בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ
והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים

החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין
אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;
טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין [קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות  חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין
.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ

חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה
.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין
.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ

ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ
.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל

- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא
ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,
מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ

.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ
.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
לאכל,ידֹות ‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ּכל ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,
.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]

.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון אינֹו[שער]ׁשל ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

רף.מצט  ְִֵָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ
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האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין
טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
חּבּור. ִֵאּלּו

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ ּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הרי ּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, הּׁשליׁשי ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ְִִרביעי.

.ÁÈ לּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈ נֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק ‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.
ּומחם ּבּמה ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
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ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,
.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]

.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון אינֹו[שער]ׁשל ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

רף.מצט  ְִֵָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ
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האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין
טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
חּבּור. ִֵאּלּו

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ ּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הרי ּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, הּׁשליׁשי ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ְִִרביעי.

.ÁÈ לּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈ נֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק ‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.
ּומחם ּבּמה ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
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ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין
החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי

חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין
והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה
היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,
ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
- האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
ּכגֹון  הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

הּמּת והחלב להן [סמיך]הּגריסין ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אּלא  חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָריר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאם
מים הּנּצֹוק ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Â קטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Ê יֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Áׁשהן יׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,

הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
.Ë האכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ

ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור
ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ

חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב
ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ

יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹותחּלֹות ‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיהּבצק ·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹורצרי אבל הּטמאֹות. ּבכל אֹו[אבן]לֹומר ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. קּים,חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה וחציּה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
אינם  - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּבטבּול  לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻחּבּור

ׁשּקרם קד ׁש ּבׂשר יֹום [נקרש]יֹום. טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
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הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ
שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ

ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,ּבין[תחתיתה]חבית ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה

ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
אף  - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן ּפי קֹום על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן ׁשהרי יבישות]מּגעֹו; תאנים -[גוש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, נטמא ְְְִִִִֶָָָֹֻׁשאם
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ
ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ

העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,
מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,

פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
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ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין
החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי

חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין
והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה
היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,
ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
- האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
ּכגֹון  הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

הּמּת והחלב להן [סמיך]הּגריסין ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אּלא  חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָריר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאם
מים הּנּצֹוק ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Â קטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Ê יֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Áׁשהן יׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,

הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
.Ë האכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ

ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור
ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ

חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב
ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ

יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹותחּלֹות ‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיהּבצק ·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹורצרי אבל הּטמאֹות. ּבכל אֹו[אבן]לֹומר ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. קּים,חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה וחציּה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
אינם  - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּבטבּול  לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻחּבּור

ׁשּקרם קד ׁש ּבׂשר יֹום [נקרש]יֹום. טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
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הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ
שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ

ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,ּבין[תחתיתה]חבית ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה

ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
אף  - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן ּפי קֹום על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן ׁשהרי יבישות]מּגעֹו; תאנים -[גוש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, נטמא ְְְִִִִֶָָָֹֻׁשאם
.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ
ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ

העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,
מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,

פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
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נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה
זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין

ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
טמא  החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן
הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם

ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ
והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה  ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי  על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע
.Á אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע  קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב

מלאים מּל והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון מּטן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין
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ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין.מּט ולא ּמאין ְְְִִִִַַֹ
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן ׁשאֹותן [דלהלן]הּיֹוצאין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם  הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל [מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן  הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא [אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;
הּתּנּור  לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ

ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ
.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.

ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר
לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ

.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין , ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂË לוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים מׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
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נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה
זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין

ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
טמא  החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן
הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם

ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ
והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה  ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי  על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע
.Á אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע  קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב

מלאים מּל והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון מּטן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין
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ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן ·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין.מּט ולא ּמאין ְְְִִִִַַֹ
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן ׁשאֹותן [דלהלן]הּיֹוצאין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם  הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל [מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן  הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא [אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;
הּתּנּור  לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ

ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ
.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.

ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר
לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ

.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין , ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂË לוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים מׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
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חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים
הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈ מׁשקה ּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

יא  ¤¤ּפרק
הכׁשרּוהּבֹוצר ‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
ׁשּוקהּבֹוצר ·. להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביטהּבֹוצר ‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל

מהן ענבים „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ

מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Â לא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Ê מגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á מלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ
יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ
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ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ
עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ

ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד
ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ

רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

יב  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  מים נו][ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
קערה  הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻונגעּו

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
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חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים
הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈ מׁשקה ּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

יא  ¤¤ּפרק
הכׁשרּוהּבֹוצר ‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
ׁשּוקהּבֹוצר ·. להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביטהּבֹוצר ‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל

מהן ענבים „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ

מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Â לא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Ê מגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á מלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ
יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ
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ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ
עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ

ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד
ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ

רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

יב  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  מים נו][ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
קערה  הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻונגעּו

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
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אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה
מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין

.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתין והּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,
נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ
טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים

.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

מכׁשיר. ְִֵַאינֹו

ּגׁשמים ·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים
רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ

ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,

למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
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הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא

ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ
האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין

לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
ְָּברצֹון.

.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, עליה [סל]אֹו ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת
.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית,
ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוׁשל
ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלענין
היה  ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן,
ׁשּמאליהן  ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדם

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנפלּו

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם

מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. ה ּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מ ׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ
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אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה
מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין

.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתין והּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,
נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ
טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים

.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

מכׁשיר. ְִֵַאינֹו

ּגׁשמים ·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים
רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ

ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,

למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
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הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא

ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ
האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין

לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
ְָּברצֹון.

.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, עליה [סל]אֹו ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת
.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית,
ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוׁשל
ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלענין
היה  ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן,
ׁשּמאליהן  ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדם

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנפלּו

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם

מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. ה ּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מ ׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

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



`oilkeפו z`neh zekld - dxdh xtq - ixyz f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ
.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

טו  ¤¤ּפרק
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
מי ·. ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכגֹון גדותיהן] ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ טהֹורין. הן הרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ֳָָטהרה.
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול

מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות

בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא
ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ

הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים
ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ

אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  תשרי י"ז קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ
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מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין

קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע

נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.
ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,

.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה הּגּוף יאכל טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מּכל  טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
הּכלים  וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים הּטמאֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻאּלּו

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ּומטּמאין. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמּטּמאין

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
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.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ
.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

טו  ¤¤ּפרק
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
מי ·. ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכגֹון גדותיהן] ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ טהֹורין. הן הרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ֳָָטהרה.
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול

מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות

בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא
ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ

הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים
ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ

אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  תשרי י"ז קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ
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מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין

קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע

נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.
ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,

.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה הּגּוף יאכל טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מּכל  טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
הּכלים  וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים הּטמאֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻאּלּו

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ּומטּמאין. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמּטּמאין

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
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וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ
סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,

ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ

מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים
עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים

.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

ב  ¤¤ּפרק
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
והּמחקקנה ·. המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ

והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

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

zebby zekld - zepaxwd xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.

נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם
את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמר מקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת כלי היה [- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה

ּבית  ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי
ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,
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.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין

מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד [של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ואכל  הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן  ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל [כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן  ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף

הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמן מחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

מאכלֹות של] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת
ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;

ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף
נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה [- ֲִֵַָָָ

ׁשאכלן  ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם  ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים [איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץ מּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הא למקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ
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וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ
סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,

ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ

מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים
עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים

.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

ב  ¤¤ּפרק
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
והּמחקקנה ·. המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ

והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
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ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.

נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם
את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמר מקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת כלי היה [- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה

ּבית  ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי
ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ד  תשרי י"א ראשון יום

-zepaxwdxtq
zFkldzFbbW ¦§§¨

ו  ¤¤ּפרק
.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין

מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד [של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ואכל  הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן  ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל [כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן  ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף

הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמן מחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ

מאכלֹות של] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת
ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;

ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף
נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה [- ֲִֵַָָָ

ׁשאכלן  ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם  ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים [איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץ מּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הא למקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ
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הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסורים האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹון שונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל [קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות  ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסור הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹולל הנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת [שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַָָָָנֹותר,
אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּטאת
הּכּפּורים  יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִִִֵֵֶַַַַַָחלב,
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף  והּוא -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור שיעור - ּומביא [כתמר . ְִֵֶֶַ
ו  ּבׁשגגה.אׁשם ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ּדאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב ‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת .אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ּכאחד חּיב .הּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Ê אינֹואכל - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב

אסּורֹות  מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין ׁשּבארנּו אין ּכ - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Á זיתאכל בשוגג]ּכחצי לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר ׁשני [שזה ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת שהיא אֹות [- ּכתב אם וכן .ְִֵַָ

אֹות  וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ּבׁשּבת ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָאחת
וכן  חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה סמּוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבזה  ּכּיֹוצא הּמעבירּכל וכן הרבים]. אּמֹות [ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
אם  - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא  ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה  לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ë לֹוהאֹוכל ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל
מחּלקֹות ׁשהידיעֹות בין חּטאֹות; שאינם [אפילו ְְְִֶַַַָ

אבל האכילות] הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף ,ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
וכן  אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי ְִִִֵֶֶַַָיראה
.È וחזר אכל ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי  על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
העלמה  מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

.ראׁשֹונה  ִָ
.‡È אחד אכל על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

והביא  ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי  אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא  זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון  מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון  על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

ה  אחרת ועל חּטאת להביא צרי אינֹו .ּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.·È חלב מי אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חתיכֹות, מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאכל
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי
ּפי  על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת
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אחד ‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה

אחת] בשגגה ּפער [כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ
צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן [- וזרק ְְְִֶֶַַָ

עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמה  ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות  וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה

עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע לאל ׁשּתים; ּבהן לעבד ואסּור הן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכסף  ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,
ׁשל  אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוזהב,
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכסף

ַַאחת.
ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול עּקרּכלל הּׁשֹוכח ּכל המושג]: את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על  אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא  חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת  חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל  ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה  ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת, ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ידע ‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל

אסּורֹות  אּלּו ידע ׁשּמלאכֹות ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חּטאת  חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
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חסר  הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל
חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת

וׁש„. ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידע ׁשכח ולא ּבּמלאכֹות אף גג ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ
צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם
חּיב  ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹומר,

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Â ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Ê ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה

והברי בקרקע ונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ
לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ,[חיבר ְְִִ

נתּבאר  ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעלם
מעין  ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

ָָהאבֹות.
.Á ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה

ׁשּבת  ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע  ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא  מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית  ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל  על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפני אחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין  ּכגּופין עריות ׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא  ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי  - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק  ּכידיעה הם עליהם הרי ולחייב השגגות בין -] ְֲִִֵֵֵַָ
.בנפרד]

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת [- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר  וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על  חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה [של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב  וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על  ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה  ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן  מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ  ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא  עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת  ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן  קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את [מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה  ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לא מחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכת נתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

.·È העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב  ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב  - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום
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קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה  הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא  ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא  וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה  הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע ·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר אכל [ברור ּכיצד? .ֵַַָ

ׁשהיתה  אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחלב,
ואין  מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלפניו
אחת  ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, מהן איזה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָידּוע
ועׂשה  חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
ׁשעׂשה  אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן ּבאחד ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
זה  הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ולא ּבׁשּבת, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
לפניו  היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹמביא
ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחתיכה
הּכֹוי  חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ספק שהוא ּפטּור [- -ָ
אּׁשה  על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ׁשאין ּתלּוי, ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאׁשם

ע  ספק אֹו נּדה, ספק ּבׂשרׁשהיא קרּוב ׁשל [קירבה רוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּנמצא משפחתית] האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֶָָָָָָָָ
עד על ּבתֹו[מטלית]ּדם יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ׁשּלּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

חדׁשים בעלה]ׁשלׁשה ידּוע[מפטירת ואין וילדה, [מיהו , ְְְְֳִֵַָָָָָֹ
ּתׁשעהאביו:] ּבן -]אם עיבור לא לראׁשֹון[חודשי [וא"כ ְִִִֶָָ
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הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסורים האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹון שונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל [קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות  ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסור הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹולל הנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת [שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַָָָָנֹותר,
אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּטאת
הּכּפּורים  יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִִִֵֵֶַַַַַָחלב,
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף  והּוא -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור שיעור - ּומביא [כתמר . ְִֵֶֶַ
ו  ּבׁשגגה.אׁשם ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ּדאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב ‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת .אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ּכאחד חּיב .הּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Ê אינֹואכל - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב

אסּורֹות  מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין ׁשּבארנּו אין ּכ - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Á זיתאכל בשוגג]ּכחצי לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר ׁשני [שזה ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת שהיא אֹות [- ּכתב אם וכן .ְִֵַָ

אֹות  וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ּבׁשּבת ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָאחת
וכן  חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה סמּוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבזה  ּכּיֹוצא הּמעבירּכל וכן הרבים]. אּמֹות [ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
אם  - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא  ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה  לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ë לֹוהאֹוכל ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל
מחּלקֹות ׁשהידיעֹות בין חּטאֹות; שאינם [אפילו ְְְִֶַַַָ

אבל האכילות] הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף ,ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
וכן  אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי ְִִִֵֶֶַַָיראה
.È וחזר אכל ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי  על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
העלמה  מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

.ראׁשֹונה  ִָ
.‡È אחד אכל על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

והביא  ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי  אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא  זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון  מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון  על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

ה  אחרת ועל חּטאת להביא צרי אינֹו .ּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.·È חלב מי אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חתיכֹות, מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאכל
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי
ּפי  על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

ה'תשע"ד  תשרי י"ב שני יום

ז  ¤¤ּפרק
אחד ‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה

אחת] בשגגה ּפער [כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ
צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן [- וזרק ְְְִֶֶַַָ

עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמה  ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות  וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה

עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע לאל ׁשּתים; ּבהן לעבד ואסּור הן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכסף  ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,
ׁשל  אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוזהב,
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכסף

ַַאחת.
ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול עּקרּכלל הּׁשֹוכח ּכל המושג]: את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על  אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא  חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת  חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל  ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה  ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת, ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ידע ‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל

אסּורֹות  אּלּו ידע ׁשּמלאכֹות ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חּטאת  חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
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חסר  הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל
חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת

וׁש„. ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידע ׁשכח ולא ּבּמלאכֹות אף גג ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ
צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם
חּיב  ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹומר,

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Â ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Ê ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה

והברי בקרקע ונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ
לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ,[חיבר ְְִִ

נתּבאר  ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעלם
מעין  ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

ָָהאבֹות.
.Á ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה

ׁשּבת  ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע  ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא  מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית  ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל  על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפני אחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין  ּכגּופין עריות ׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא  ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי  - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק  ּכידיעה הם עליהם הרי ולחייב השגגות בין -] ְֲִִֵֵֵַָ
.בנפרד]

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת [- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר  וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על  חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה [של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב  וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על  ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה  ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן  מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ  ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא  עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת  ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן  קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את [מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה  ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לא מחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכת נתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

.·È העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב  ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב  - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ה'תשע"ד  תשרי י"ג שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה  הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא  ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא  וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה  הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע ·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר אכל [ברור ּכיצד? .ֵַַָ

ׁשהיתה  אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחלב,
ואין  מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלפניו
אחת  ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, מהן איזה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָידּוע
ועׂשה  חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
ׁשעׂשה  אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן ּבאחד ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
זה  הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ולא ּבׁשּבת, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
לפניו  היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹמביא
ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחתיכה
הּכֹוי  חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ספק שהוא ּפטּור [- -ָ
אּׁשה  על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ׁשאין ּתלּוי, ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאׁשם

ע  ספק אֹו נּדה, ספק ּבׂשרׁשהיא קרּוב ׁשל [קירבה רוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּנמצא משפחתית] האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֶָָָָָָָָ
עד על ּבתֹו[מטלית]ּדם יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ׁשּלּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

חדׁשים בעלה]ׁשלׁשה ידּוע[מפטירת ואין וילדה, [מיהו , ְְְְֳִֵַָָָָָֹ
ּתׁשעהאביו:] ּבן -]אם עיבור לא לראׁשֹון[חודשי [וא"כ ְִִִֶָָ
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עליו] ואסורה - יבום צריכה לאחרֹון היתה ׁשבעה ּבן ְֲִֶַָָאֹו
ׁשהרי  ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

קבּוע. אּסּור ׁשם ִֵַָָאין
חלב ‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
מביא  זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא

ּתלּוי  אֹומר אׁשם אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן . ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ּבעלּה', ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ'מת
ספק  אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק הּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּוא

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,
ׁשל „. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל  יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה  אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם  חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע  אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
את  אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם
ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל [- לפניו, ְְֵֶַָָָָ

ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן  הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא [- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Â חּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על  ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות  ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל  ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגה ּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא  - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

ׁשח  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, עליה עליה ּיב ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Ê חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל  הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה

ּתלּויין  אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו .אכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכות ּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ

בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייב מחּלקת ְְֶֶַַָ
לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ידיעת  לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק

ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,
ואחד. ְֶֶָָאחד

.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ּתלּוי  אׁשם האחר ׁשּבארנּו.מביא ּכמֹו , ְְִֵֵֵֶַַָָָָ
.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שני חתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה איסורים] איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל מביא , - יא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשנּיה  את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבעלם
אחת  את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמביא
חּטאת  מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּתיהן,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואׁשם

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
הּנקרא על ‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

על  הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם
חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ

מּמּנה. ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻועל
ּבזדֹון  ּבין חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולה, הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּנאמר: ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּומזידה,
מביא  והּוא לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא . . ּתהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ"ּבּקרת

ְָָקרּבן.
רבינו]הּׁשמּועהּומּפי ·. ממשה ׁשּבז [מסורת מן למדּו, ְְְִִִֶַַָָ

ּפטּורה  ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, ְְִִַַַָָָמן

עלּבן ‚. ׁשּבא אחד ויֹום -ּתׁשע חרּופה }היא {ׁשפחה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
עד לֹוקה (הוא) מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל
אסּורֹות „. ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו הּׁשפחה ּכבר היא מה , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על  קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה  ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי ', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר
אׁשם הּבא ‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב  - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל  ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר  אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם

הּבא הּׁשגגֹות  אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשפחֹות ּכל על על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ׁשההפרׁשה  ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאחר

ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָמחּלקת,
.Â אחת,וכן ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

על  נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל  נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Ê ּכיצד הּגזל ומעלה על ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אצלֹו, ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו

שקיבל] -[הכחיש ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשקר , על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָונׁשּבע
'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עד  זה, ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגזלֹות'.

החמׁש אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון [מהקרן,ׁשּיׁשיב ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לקרן] ּבהלכֹות שבנוסף ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

אׁשם  עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי אׁשמֹות זה, יתחּיב ּדר איזֹו ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  יהיה לא ּדר איזֹו ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹרּבֹות
אחד. אׁשם ֶֶָָָָאּלא

.Á מן על ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ויקריב  חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש

לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן אׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ë ּתמחּויין האֹוכל ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל  על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין  הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה  הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתן יתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור , חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך , ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È ּתחּלה,ּכל חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיבין ונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול עליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
.‡È אם ּכל לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום  חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.·È אכל היתה הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את  ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין  .ׁשניהן ְְִֵֶ
.‚È חתיכה- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מביא  - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא  ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה  ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא  - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל  אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר  ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור  נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין  ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, עדות המצרע, [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ומיאן ּבזדֹון ממון ְֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ּבׁשגגה, דבר ּבין [על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עשה] ולא שיעשה, או קדׁששעשה ׁשאכל והּטמא ,ְֵֶֶַַָָֹ

ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבן ·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת  ואחד עֹולה אחד מּׂשגת יֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני ‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין  אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה  אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם  וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ
ׁשגגת „. ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש או טמאת למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ
קודש] החּטאֹות שאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ

ׁשני  אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת  ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת  הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב ‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע  ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים  ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן [מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא  קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא  קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר  ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
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עליו] ואסורה - יבום צריכה לאחרֹון היתה ׁשבעה ּבן ְֲִֶַָָאֹו
ׁשהרי  ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

קבּוע. אּסּור ׁשם ִֵַָָאין
חלב ‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
מביא  זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא

ּתלּוי  אֹומר אׁשם אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן . ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ּבעלּה', ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ'מת
ספק  אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק הּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּוא

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,
ׁשל „. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל  יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה  אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם  חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע  אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
את  אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם
ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל [- לפניו, ְְֵֶַָָָָ

ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן  הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא [- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Â חּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על  ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות  ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל  ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגה ּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא  - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

ׁשח  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, עליה עליה ּיב ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Ê חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל  הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה

ּתלּויין  אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו .אכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכות ּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ

בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייב מחּלקת ְְֶֶַַָ
לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ידיעת  לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק

ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,
ואחד. ְֶֶָָאחד

.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ּתלּוי  אׁשם האחר ׁשּבארנּו.מביא ּכמֹו , ְְִֵֵֵֶַַָָָָ
.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שני חתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה איסורים] איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל מביא , - יא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשנּיה  את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבעלם
אחת  את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמביא
חּטאת  מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּתיהן,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואׁשם

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  תשרי י"ד רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
הּנקרא על ‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

על  הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם
חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ

מּמּנה. ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻועל
ּבזדֹון  ּבין חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולה, הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּנאמר: ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּומזידה,
מביא  והּוא לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא . . ּתהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ"ּבּקרת

ְָָקרּבן.
רבינו]הּׁשמּועהּומּפי ·. ממשה ׁשּבז [מסורת מן למדּו, ְְְִִִֶַַָָ

ּפטּורה  ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, ְְִִַַַָָָמן

עלּבן ‚. ׁשּבא אחד ויֹום -ּתׁשע חרּופה }היא {ׁשפחה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
עד לֹוקה (הוא) מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל
אסּורֹות „. ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו הּׁשפחה ּכבר היא מה , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על  קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה  ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי ', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר
אׁשם הּבא ‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב  - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל  ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר  אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם

הּבא הּׁשגגֹות  אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשפחֹות ּכל על על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ׁשההפרׁשה  ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאחר

ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָמחּלקת,
.Â אחת,וכן ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

על  נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל  נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Ê ּכיצד הּגזל ומעלה על ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אצלֹו, ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו

שקיבל] -[הכחיש ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשקר , על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָונׁשּבע
'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עד  זה, ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגזלֹות'.

החמׁש אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון [מהקרן,ׁשּיׁשיב ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לקרן] ּבהלכֹות שבנוסף ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

אׁשם  עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי אׁשמֹות זה, יתחּיב ּדר איזֹו ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  יהיה לא ּדר איזֹו ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹרּבֹות
אחד. אׁשם ֶֶָָָָאּלא

.Á מן על ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ויקריב  חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש

לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן אׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ë ּתמחּויין האֹוכל ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל  על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין  הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה  הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתן יתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור , חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך , ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È ּתחּלה,ּכל חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיבין ונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול עליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
.‡È אם ּכל לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום  חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.·È אכל היתה הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את  ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין  .ׁשניהן ְְִֵֶ
.‚È חתיכה- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מביא  - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא  ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה  ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא  - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל  אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר  ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור  נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין  ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  תשרי ט"ו חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, עדות המצרע, [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ומיאן ּבזדֹון ממון ְֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ּבׁשגגה, דבר ּבין [על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עשה] ולא שיעשה, או קדׁששעשה ׁשאכל והּטמא ,ְֵֶֶַַָָֹ

ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבן ·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת  ואחד עֹולה אחד מּׂשגת יֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני ‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין  אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה  אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם  וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ
ׁשגגת „. ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש או טמאת למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ
קודש] החּטאֹות שאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ

ׁשני  אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת  ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת  הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב ‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע  ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים  ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן [מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא  קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא  קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר  ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
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על  ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגת  על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

.Â ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל  ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּומאכילן  עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָידי

ְִַָּבּזבחים.
.Êמׁשיח וכהן  בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין [כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ

על  אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק  ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא  מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת  ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה  מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן  מן חּיב ּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקק מי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם  וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.È ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות  אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית [מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם  וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף  - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי  - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה
.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ונפסל  עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -. ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·È ׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה [שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא [תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה [עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא ּדמים להביא קדּׁשת ראוי לא שעני [כיון ְְִִִֵֶַָֻ
עשיר] נדחיתקרבן לא ולּמה ׁשּדחּוי [בפועל]. מּפני ? ְְְִִִֵֵֶָָֹ

עּתה.[מלכתחילה]מעּקרֹו לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, אינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; עׁשיר, קרּבן ׁשהקריב ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעני
יצא. ָָֹלא

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנס ׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

קודש] אכל או ׁשּכל למקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל  חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת

לּמקּדׁשׁשּת אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו היה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס  זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג  אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל

ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ׁשהּוא וׁשכח יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשכח  ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע  ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה  קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת  ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻטמאת
אֹו ואׁשם. תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבעׂשתּה
על  אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהֹודע
נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפי
"ונעלם  ׁשּנאמר: מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"ונעלם
"והּוא  ונאמר: ּבּתחּלה, ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו",

ׁשהּוא למדּת, הא - וידיעה ידע" ּבּתחּלה ידיעה צרי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבינתים. והעלם ְְְִֵֵֶַַּבּסֹוף,

ׁשּנטמא ·. וידע אבנטמא, ּבאיזה ידע לא אבל [סוג , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב  ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה  ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם  היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה  הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא  ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון  -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק  זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי  מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
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מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן  החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם  לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר [כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי  אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

ק  מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר מּספק.ׁשאינֹו רּבן ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
וׁשּזה ‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור  הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח  ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא  לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,

ׁשּבארנּוקרּבן  ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה „. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר  - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק
ּבטמאה ‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על  קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
הֹודע  קבּועה.לא חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁש ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון כח הל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
חּיב  - קדׁש ידיעה אכל ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על  ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק
.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס [כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשהרי  חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל  ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ידיעה  ספק עׂשּו ּכידיעה.וקדׁשיו, ְְְִִִֵָָָָָָ
.Á והּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה

ׁשאם  קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר
הייתי' 'מזיד יאמר: 'לא ירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ

בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּפי  על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשהיה
הֹואיל  טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו  הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי  ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,

ׁשהרי  - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה
ְִִָהכחיׁשן.

.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת
הּנעׂשה  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן עד [מגינים , ְְִִִִִַַ
ידיעה  ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיּודע
ּבחּוץ  הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּביֹום
ּוׂשעירי  הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹידיעה,
- וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָֻראׁשי
מן  הּמזיד היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפר
ויֹום  ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם מּיׂשראל, היה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּכהנים;
ּבני  מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ׁשּנאמר: - מכּפר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֻהּכּפּורים

ְִֵָיׂשראל".

ה'תשע"ד  תשרי י"ז קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר  הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא  חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם  ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם  זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר  לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת  האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי  - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה עבֹודה [מסורת ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָ
ׁשגגתן  על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
ּפר  וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת
עדת  ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא וזה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָחּטאת;
הּגדֹול  ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
ּפרים  עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָּבהֹוריה
ׁשהרי  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ּוׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולֹות,

לפנים נכנס הזהב]ּדמן ומזבח הפרוכת על והן [להזות ; ְְְִִִֵָָָ
ׁשגגּו,הּנק  הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה 'ׂשעירי ראין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

מּפני  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמביאין
ׁשל  ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל לפנים. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדמן
וכל  וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָָצּבּור',
ּבקהל  יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי וׁשבט ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשבט
ּבית  ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט  ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
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על  ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגת  על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

.Â ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל  ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּומאכילן  עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָידי

ְִַָּבּזבחים.
.Êמׁשיח וכהן  בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין [כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ

על  אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק  ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא  מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת  ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה  מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן  מן חּיב ּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקק מי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם  וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.È ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות  אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית [מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם  וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף  - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי  - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה
.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ונפסל  עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -. ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·È ׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה [שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא [תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה [עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא ּדמים להביא קדּׁשת ראוי לא שעני [כיון ְְִִִֵֶַָֻ
עשיר] נדחיתקרבן לא ולּמה ׁשּדחּוי [בפועל]. מּפני ? ְְְִִִֵֵֶָָֹ

עּתה.[מלכתחילה]מעּקרֹו לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, אינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; עׁשיר, קרּבן ׁשהקריב ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעני
יצא. ָָֹלא

ה'תשע"ד  תשרי ט"ז שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנס ׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

קודש] אכל או ׁשּכל למקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל  חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת

לּמקּדׁשׁשּת אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו היה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס  זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג  אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל

ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ׁשהּוא וׁשכח יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשכח  ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע  ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה  קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת  ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻטמאת
אֹו ואׁשם. תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבעׂשתּה
על  אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהֹודע
נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפי
"ונעלם  ׁשּנאמר: מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"ונעלם
"והּוא  ונאמר: ּבּתחּלה, ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו",

ׁשהּוא למדּת, הא - וידיעה ידע" ּבּתחּלה ידיעה צרי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבינתים. והעלם ְְְִֵֵֶַַּבּסֹוף,

ׁשּנטמא ·. וידע אבנטמא, ּבאיזה ידע לא אבל [סוג , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב  ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה  ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם  היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה  הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא  ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון  -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק  זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי  מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
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מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן  החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם  לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר [כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי  אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

ק  מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר מּספק.ׁשאינֹו רּבן ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
וׁשּזה ‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור  הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח  ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא  לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,

ׁשּבארנּוקרּבן  ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה „. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר  - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק
ּבטמאה ‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על  קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
הֹודע  קבּועה.לא חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁש ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון כח הל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
חּיב  - קדׁש ידיעה אכל ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על  ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק
.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס [כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשהרי  חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל  ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ידיעה  ספק עׂשּו ּכידיעה.וקדׁשיו, ְְְִִִֵָָָָָָ
.Á והּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה

ׁשאם  קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר
הייתי' 'מזיד יאמר: 'לא ירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ

בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּפי  על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשהיה
הֹואיל  טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו  הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי  ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,

ׁשהרי  - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה
ְִִָהכחיׁשן.

.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת
הּנעׂשה  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן עד [מגינים , ְְִִִִִַַ
ידיעה  ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיּודע
ּבחּוץ  הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּביֹום
ּוׂשעירי  הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹידיעה,
- וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָֻראׁשי
מן  הּמזיד היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפר
ויֹום  ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם מּיׂשראל, היה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּכהנים;
ּבני  מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ׁשּנאמר: - מכּפר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֻהּכּפּורים

ְִֵָיׂשראל".

ה'תשע"ד  תשרי י"ז קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר  הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא  חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם  ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם  זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר  לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת  האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי  - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה עבֹודה [מסורת ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָ
ׁשגגתן  על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
ּפר  וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת
עדת  ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא וזה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָחּטאת;
הּגדֹול  ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
ּפרים  עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָּבהֹוריה
ׁשהרי  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ּוׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולֹות,

לפנים נכנס הזהב]ּדמן ומזבח הפרוכת על והן [להזות ; ְְְִִִֵָָָ
ׁשגגּו,הּנק  הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה 'ׂשעירי ראין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

מּפני  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמביאין
ׁשל  ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל לפנים. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדמן
וכל  וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָָצּבּור',
ּבקהל  יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי וׁשבט ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשבט
ּבית  ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט  ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
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לכל  ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור  ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים  עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים
ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית

ּתלּוי  ּבאׁשם חּיבין אינן החּטאת";- "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּפיהם  על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ

אֹו ּכּלם ויטעּו להֹוריה; ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻעּמהן
לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם

אּל וכן לעׂשֹות', אּתם אם 'מּתרין ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו ּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
הּקהל  ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על רּבֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָֻאֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל  ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג  מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה
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ה'תשע"ד  תשרי י"אֿי"ז קודש ראשוןֿשבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ֿ ּתֹורתהּמצוה ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין אכלין ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migqt(iying meil)

:`xnbd zl`eyéà÷ àééäàini x`yay `ziixad dxn` dn lr ± ©¥¨¨¥
,zeyx gqtdçñtà àîéìéà,gqt oaxw lr ok dxn`y xn`p m` ± ¦¥¨©¤©

,dywàkéà éî äòáL ìk çñtini x`ya gqt oaxw yi ike ± ¤©¨¦§¨¦¦¨
,zeyx `edy eilr xnel ozipy ,gqtdàlàåok dxn`y ,i`ce §¤¨

,øBøîe ävnàini x`ya mlk`l daeg oi`y,ok m`e ,gqtdàîéà ©©¨¨¥¨
àôéñ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ±øîBà ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¥

,úeLø íéLpáe äáBç íéLðàa`ziixad dxaic `yixay oeiky ¨£¨¦¨©¨¦§
,xn`e ,xexne dvna xacn oerny iax s` mzqd on ,xexne dvna
`l` df oi` ,daeg mdy `nw `pz xn`y oey`xd dlila s`y
dvna zeaiig opi` miypy ,zeyx `ed miypl la` ,miyp`l

e ,dywe ,xexneøæòìà éaø øîàc àä ïBòîL éaøì déì úéìoi` ike ± ¥¥§©¦¦§¨§¨©©¦¤§¨¨
y ,xfrl` iax xn`y dn z` ,xaeq oerny iaxúBáéiç íéLð̈¦©¨

øîàpL ,äøBz øác ävî úìéëàa(b fh mixac),õîç åéìò ìëàú àì' ©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥
,'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáLung zlik` xeqi` eywedy dnne ¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y ,cenll yi ,dfl df dvn zlik` zevnea BðLiL ìkxeqi`d llk Ÿ¤¤§¦
lya BðLé ,õîç ìëàz ìaly aeigd llkéðäå ,ävî ìBëà íe÷ ©Ÿ©¨¥¤§¦¡©¨§¨¥

a ïðLéå ìéàBä ,íéLðly xeqi`a ïðLé ,õîç ìëàz ìaly devn ¨¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥¤§¨§
,ävî ìBëà íe÷zvxzn .dvn zlik`a zeaiig miyp s`y ixd ¡©¨

:`xnbdàîéà ,àlà,jk `ziixad z` yxtle xnel jl yi ±çñt ¤¨¥¨¤©

àå ïàkî ,äáBç ïBLàøa ,øBøîe ävîCìé`l` mpi` xexne dvn ©¨¨¨¦¨¦¨§¥©
,úeLø íéLpa äáBç íéLðàa ,çñt ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLøixacy §©¦¦§¥¤©¨£¨¦¨©¨¦§

daeg gqty xn`y ,`nw `pz ixac zligz lr exn`p oerny iax
.zeyx `l` daeg epi` miypay ,oerny iax df lr xn`e ,`ed

äðùî
meia if` ,mdilr la`zdl aiig `edy eiaexwn cg` zny in
oxd` xn`y enk ,miycw zlik`a xeq`e ope` `xwp `ed dzind

`edia`e acp zzin meia(hi i `xwie)ahiId mFId z`Hg iYlk`e' ,§¨©§¦©¨©©¦©
.ope` ip`y zngn ,miycwa lek`l il xeq`y xnelk ,''d ipirA§¥¥

.gqtd zlik` iabl ope` ly epic dn zx`an ef dpyn
,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBà,znd xawpy mcew s` ¥¥§¥¤¦§¨¤¤

,eixg`ly dlila la` ,dzind meia `l` ope` epi` `ziixe`cny
meyn ,gqtd z` lek`l minkg el exizde ,opaxcn `l` ope` epi`

.zxk aeig da yiy devn `idyàì ìáàlk`i,íéLãwaopaxcny £¨Ÿ©¢¨¦
minkg el exizd `le ,dzind mei xg`ly dlila s` ope` `ed

.dyr `l` epi`y xg`n ,miycw lek`l
Búî ìò òîBMäexn`y ,onf xg`l jk lr rnye eaexw zny in ± ©¥©©¥

,ope` `ed ixd ,rnyy meiay minkg
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב
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èëíøà-úà ìàøNé-éðá ekiå äîçìnä áø÷zå éòéáMä íBia | éäéå íéîé úòáL älà çëð älà eðçiå©«©£¯¥’¤¬Ÿ©¥−¤¦§©´¨¦®©§¦´©´©§¦¦À©¦§©Æ©¦§¨½̈©©¸§¥«¦§¨¥¯¤£¨²
:ãçà íBéa éìâø óìà-äàîìäòáLå íéøNò-ìò äîBçä ìtzå øéòä-ìà ä÷ôà | íéøúBpä eñðiå ¥¨¤¬¤©§¦−§¬¤¨«©¨ª̧©¨¦¬£¥¨»¤¨¦¼©¦ŸÆ©½̈©¤§¦¸§¦§¨¬

:øãça øãç øéòä-ìà àáiå ñð ããä-ïáe íéøúBpä Léà óìààìeðòîL àð-äpä åéãáò åéìà eøîàiå ¤²¤¦−©¨¦®¤£©´½̈©¨¬Ÿ¤¨¦−¤¬¤§¨«¤©Ÿ§´¥¨»£¨¨¼¦¥«¨´¨©½§
Cìî-ìà àöðå eðLàøa íéìáçå eðéðúîa íéwN àp äîéNð íä ãñç éëìî-ék ìàøNé úéa éëìî ék¦À©§¥Æ¥´¦§¨¥½¦«©§¥¬¤−¤¥®¨¦´¨¨Á©¦̧§¨§¥¹©£¨¦´§Ÿ¥À§¥¥Æ¤¤´¤

ôð-úà äiçé éìeà ìàøNé:ELáììàøNé Cìî-ìà eàáiå íäéLàøa íéìáçå íäéðúîa íéwN eøbçiå ¦§¨¥½©−§©¤¬¤©§¤«©©§§Á©¦̧§¨§¥¤¹©£¨¦´§¨¥¤À©¨Ÿ ÆÆ¤¤´¤¦§¨¥½
:àeä éçà éç epãBòä øîàiå éLôð àð-éçz øîà ããä-ïá Ecáò eøîàiåâìeøäîéå eLçðé íéLðàäå ©´Ÿ§½©§§¯¤£©²¨©−§¦«¨´©§¦®©²Ÿ¤©¤¬©−¨¦¬«§¨£¨¦Á§©£¸©«§©£¹

éçà eøîàiå epnîä eèìçiå:äákønä-ìò eäìòiå ããä-ïa åéìà àöiå eäç÷ eàa øîàiå ããä-ïá E ©©§§´£¦¤À©«Ÿ§Æ¨¦´¤£©½©−Ÿ¤´Ÿ¨ª®©¥¥³¥¨Æ¤£©½©«©£¥−©©¤§¨¨«
ãìéáà úàî éáà-ç÷ì-øLà íéøòä åéìà øîàiåéáà íN-øLàk ÷Nnãá Eì íéNz úBöeçå áéLà E ©´Ÿ¤¥¿̈¤¨¦´£¤¨«©¨¦Á¥¥̧¨¦¹¨¦À§Â¨¦̧§³§©¤Æ¤Æ©£¤¨³¨¦Æ

:eäçlLéå úéøá Bì-úøëiå jçlLà úéøaa éðàå ïBøîLaäìeäòø-ìà øîà íéàéápä éðaî ãçà Léàå §´Ÿ§½©£¦−©§¦´£©§¤®¨©¦§¨¬§¦−©«§©§¥«§¦̧¤¹̈¦§¥´©§¦¦À¨©¯¤¥¥²
:Búkäì Léàä ïàîéå àð éðékä ýåýé øáãaåìpä ýåýé ìB÷a zòîL-àì øLà ïòé Bì øîàiåCìBä E ¦§©¬§−̈©¥´¦¨®©§¨¥¬¨¦−§©Ÿ«©´Ÿ¤À©µ©£¤³«Ÿ¨©Æ§¨Æ§´§½̈¦§³¥Æ

:eäkiå äéøàä eäàöîiå Bìöàî Cìiå äéøàä Ekäå ézàîæìeäkiå àð éðékä øîàiå øçà Léà àöîiå ¥«¦¦½§¦§−¨©§¥®©¥Æ¤Æ¥«¤§½©¦§¨¥¬¨©§¥−©©¥«©¦§¨Æ¦´©¥½©−Ÿ¤©¥´¦¨®©©¥¬
:òöôe äkä Léàäçì:åéðéò-ìò øôàa Ntçúiå Cøcä-ìò Cìnì ãîòiå àéápä CìiåèìCìnä éäéå ¨¦−©¥¬¨«Ÿ©©¥Æ¤Æ©¨¦½©©£¬Ÿ©¤−¤©©¨®¤©¦§©¥¬¨£¥−©¥¨«©§¦³©¤Æ¤Æ

øîàiå Léà éìà àáiå øñ Léà-äpäå äîçìnä-áø÷á àöé | Ecáò øîàiå Cìnä-ìà ÷òö àeäå øáòŸ¥½§−¨©´¤©¤®¤©¹Ÿ¤©§§´¨¨´§¤«¤©¦§¨À̈§¦¥«¦̧¹̈©¨¥¯¥©´¦À©ŸÆ¤Æ
:ìB÷Lz óñk-økë Bà BLôð úçz ELôð äúéäå ã÷té ã÷tä-íà äfä Léàä-úà øîL§ŸÆ¤¨¦´©¤½¦¦¨¥Æ¦¨¥½§¨§¨³©§§Æ©´©©§½¬¦©¤−¤¦§«

i"yx
(‚Ï).ÂÓÓ‰ ÂËÏÁÈÂ Â¯‰ÓÈÂ Â˘ÁÈ לשון ינחשו

שלא  אפילו בפיו שלום דברי שנפלו כיון אמרו מנחש,
הדבר: להחזיק וימהרו זה, הוא טוב סימן במתכוין,

.ÂËÏÁÈÂ יחזור שלא מפיו הדבר כרתו צמיתות, לשון
התיבות, לשתי במסורת נוטה הממנו של והה''א בו,
בכוונת  הדבר יצא ממנו אם ממנו, ויחלטוה נכתב כאלו

‡ÂÈÏ.(Ï„)הלב: ¯Ó‡ÈÂ לקח אשר הערים הדד, בן
לך: אשיב עמרי, אביך מאת ÍÏאבי ÌÈ˘˙ ˙ÂˆÂÁÂ

.˜˘Ó„·:למלכותי ראש והיא בה, מושל Î‡˘¯ותהי
.ÔÂ¯ÓÂ˘· È·‡ Ì˘ אומר היה זה וכל כרחך, על עירך

אשלחך: הזאת בברית ואני אחאב, לו אמר מיראה,

(‰Ï).‡ ÈÎ‰ לו שאמר אחאב, על רע זה סימן
הכהו. ולא הדד בן את להכות הגבורה פי על הנביא
הכהו, ולא הכיני, ה' בדבר הנביא לו שאמר זה ואף

מזה, שנפרע מאחאב:כשם ‰'.יפרע הקב''ה ·„·¯
אותי: שתכה חבורה:ÚÂˆÙÂ.(ÊÏ)אמר מכת

(ÁÏ).¯Ù‡· ˘ÙÁ˙ÈÂ שלא מעפורתו את שינה
חיפוש: לשון הוא בגדים שינוי כל ·‡Ù¯.יכירוהו,

סודר: הוא במעפרא, יונתן: ‡È˘(ËÏ)תרגמו ‰‰Â
.¯Ò:אלי הדרך ‡È˘.מן ÈÏ‡ ‡·ÈÂ מן שבוי

ÙÈ˜„.המלחמה: „˜Ù‰ Ì‡לשון יברח, לא אם (במדבר

חסרון:מט) לשון איש, ממנו נפקד לא :

cec zcevn
(Ï).¯„Á· ¯„Á:עצמו להסתיר מחדר, לפנים חדר 

(‡Ï).„ÒÁ ÈÎÏÓ: אויביה עם  ˘˜ÌÈלהתחסד ‡ ‰ÓÈ˘
.'ÂÎÂשקים לבושי מלחמה , כשבויי ללכת הכנעה להראות

בהם : לתלותם  מוכנים בראשיהם , ÈÁ.(Ï·)והחבלים  Â„ÂÚ‰
לא לבו  מעתה כי  במלחמה , הומת ולא  חי עדיין  הוא וכי
רע: מאומה  לו יעשה ולא כאח, לי הוא חביב כי יפחד ,

(‚Ï).ÌÈ˘‡‰Â:הדד בן ‰ÂÓÓ.עבדי ÂËÏÁÈÂ Â¯‰ÓÈÂ Â˘ÁÈ
הדבור מחזיקים היו הוא, אחי שאמר בשמעם  לומר : רוצה
ממנו, היוצא  הדבור  והחליטו  מהרו ולזה טוב, וסימן לניחוש 

הדד : בן אחיך  המה  גם ואמרו הדד Ó‡ÈÂ¯.(Ï„)וחזרו בן
אחאב : עירך :ÂˆÂÁÂ˙.אל  היתה כאילו  שווקים , לך  תעשה דמשק, המלוכה ··¯È˙.בעיר  È‡Âואמר שהשיב  אחאב  מדברי  זה 

לנפשך. אשלחך  אז זה, על ברית לי תכרות כאשר  ימלה (Ï‰)לו, בן מיכיהו הוא הנביאים. ב)מבני פט ‰'.:(סנהדרין ¯·„·
ה ': של ‡.בשליחתו  ÈÈÎ‰:הדד בן את להרוג שנצטוה אחאב , על למשל  ÍÏÓÏ.(ÁÏ)הוא „ÂÓÚÈÂלהמתין הדרך , על  עמד 
המלך : יעבור ·‡Ù¯.עד ˘ÙÁ˙ÈÂידי על  המלך , יכירו שלא  בכדי  וזהו  לעיניו, ממעל  לשומו  אחר, אפר בלבוש עצמו שינה

לו : אשר האפר  ˆÚ˜.(ËÏ)לבוש  ‡Â‰Â: האיש בידו  שהפקיד ממי הוכה אשר  המכות  על  קובל  ÙÈ˜„.כאילו „˜Ù‰ Ì‡אם
כמו נחסר, ויהיה מט)יברח  לא איש:(במדבר ממנו נפקד ולא :.ÏÂ˜˘˙:בעדו לפרוע  תשקול , לידי

oeiv zcevn
(ËÎ).ÁÎÂ: מול.‰ÓÁÏÓ‰:המלחמה Â˘ÁÈ.(Ï‚)עם

וכן טוב, וסימן נחוש כז)מלשון ל ה',(בראשית ויברכני נחשתי
ה': ויברכני טוב, לסימן לי  ביאתך  לומר : ÂËÏÁÈÂ.ורוצה 

לצמיתות של כג)התרגום  כה דבר(ויקרא וענינו לחלוטין, הוא ,
השתנות: מבלי רצה:Ô‡ÓÈÂ.(Ï‰)המתקיים ÚÂˆÙÂ.(ÊÏ)לא 

דם: המוציאה  המלבוש,ÙÁ˙ÈÂ˘.(ÁÏ)מכה השתנות ענין
ל)וכן  כב ובוא:(לקמן מן·‡Ù¯.התחפש הפך  והוא  בצעיף ,

המגבעות  כח)פארי לט שיש(שמות והשבח היופי מענין שהוא ,
בראשו: כשהצעיף להאדם 
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לכל  ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור  ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים  עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים
ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית

ּתלּוי  ּבאׁשם חּיבין אינן החּטאת";- "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּפיהם  על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ

אֹו ּכּלם ויטעּו להֹוריה; ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻעּמהן
לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם

אּל וכן לעׂשֹות', אּתם אם 'מּתרין ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו ּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
הּקהל  ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על רּבֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָֻאֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל  ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג  מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה
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ה'תשע"ד  תשרי י"אֿי"ז קודש ראשוןֿשבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ֿ ּתֹורתהּמצוה ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין אכלין ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migqt(iying meil)

:`xnbd zl`eyéà÷ àééäàini x`yay `ziixad dxn` dn lr ± ©¥¨¨¥
,zeyx gqtdçñtà àîéìéà,gqt oaxw lr ok dxn`y xn`p m` ± ¦¥¨©¤©

,dywàkéà éî äòáL ìk çñtini x`ya gqt oaxw yi ike ± ¤©¨¦§¨¦¦¨
,zeyx `edy eilr xnel ozipy ,gqtdàlàåok dxn`y ,i`ce §¤¨

,øBøîe ävnàini x`ya mlk`l daeg oi`y,ok m`e ,gqtdàîéà ©©¨¨¥¨
àôéñ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ±øîBà ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¥

,úeLø íéLpáe äáBç íéLðàa`ziixad dxaic `yixay oeiky ¨£¨¦¨©¨¦§
,xn`e ,xexne dvna xacn oerny iax s` mzqd on ,xexne dvna
`l` df oi` ,daeg mdy `nw `pz xn`y oey`xd dlila s`y
dvna zeaiig opi` miypy ,zeyx `ed miypl la` ,miyp`l

e ,dywe ,xexneøæòìà éaø øîàc àä ïBòîL éaøì déì úéìoi` ike ± ¥¥§©¦¦§¨§¨©©¦¤§¨¨
y ,xfrl` iax xn`y dn z` ,xaeq oerny iaxúBáéiç íéLð̈¦©¨

øîàpL ,äøBz øác ävî úìéëàa(b fh mixac),õîç åéìò ìëàú àì' ©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥
,'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáLung zlik` xeqi` eywedy dnne ¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y ,cenll yi ,dfl df dvn zlik` zevnea BðLiL ìkxeqi`d llk Ÿ¤¤§¦
lya BðLé ,õîç ìëàz ìaly aeigd llkéðäå ,ävî ìBëà íe÷ ©Ÿ©¨¥¤§¦¡©¨§¨¥

a ïðLéå ìéàBä ,íéLðly xeqi`a ïðLé ,õîç ìëàz ìaly devn ¨¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥¤§¨§
,ävî ìBëà íe÷zvxzn .dvn zlik`a zeaiig miyp s`y ixd ¡©¨

:`xnbdàîéà ,àlà,jk `ziixad z` yxtle xnel jl yi ±çñt ¤¨¥¨¤©

àå ïàkî ,äáBç ïBLàøa ,øBøîe ävîCìé`l` mpi` xexne dvn ©¨¨¨¦¨¦¨§¥©
,úeLø íéLpa äáBç íéLðàa ,çñt ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLøixacy §©¦¦§¥¤©¨£¨¦¨©¨¦§

daeg gqty xn`y ,`nw `pz ixac zligz lr exn`p oerny iax
.zeyx `l` daeg epi` miypay ,oerny iax df lr xn`e ,`ed

äðùî
meia if` ,mdilr la`zdl aiig `edy eiaexwn cg` zny in
oxd` xn`y enk ,miycw zlik`a xeq`e ope` `xwp `ed dzind

`edia`e acp zzin meia(hi i `xwie)ahiId mFId z`Hg iYlk`e' ,§¨©§¦©¨©©¦©
.ope` ip`y zngn ,miycwa lek`l il xeq`y xnelk ,''d ipirA§¥¥

.gqtd zlik` iabl ope` ly epic dn zx`an ef dpyn
,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBà,znd xawpy mcew s` ¥¥§¥¤¦§¨¤¤

,eixg`ly dlila la` ,dzind meia `l` ope` epi` `ziixe`cny
meyn ,gqtd z` lek`l minkg el exizde ,opaxcn `l` ope` epi`

.zxk aeig da yiy devn `idyàì ìáàlk`i,íéLãwaopaxcny £¨Ÿ©¢¨¦
minkg el exizd `le ,dzind mei xg`ly dlila s` ope` `ed

.dyr `l` epi`y xg`n ,miycw lek`l
Búî ìò òîBMäexn`y ,onf xg`l jk lr rnye eaexw zny in ± ©¥©©¥

,ope` `ed ixd ,rnyy meiay minkg
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èëíøà-úà ìàøNé-éðá ekiå äîçìnä áø÷zå éòéáMä íBia | éäéå íéîé úòáL älà çëð älà eðçiå©«©£¯¥’¤¬Ÿ©¥−¤¦§©´¨¦®©§¦´©´©§¦¦À©¦§©Æ©¦§¨½̈©©¸§¥«¦§¨¥¯¤£¨²
:ãçà íBéa éìâø óìà-äàîìäòáLå íéøNò-ìò äîBçä ìtzå øéòä-ìà ä÷ôà | íéøúBpä eñðiå ¥¨¤¬¤©§¦−§¬¤¨«©¨ª̧©¨¦¬£¥¨»¤¨¦¼©¦ŸÆ©½̈©¤§¦¸§¦§¨¬

:øãça øãç øéòä-ìà àáiå ñð ããä-ïáe íéøúBpä Léà óìààìeðòîL àð-äpä åéãáò åéìà eøîàiå ¤²¤¦−©¨¦®¤£©´½̈©¨¬Ÿ¤¨¦−¤¬¤§¨«¤©Ÿ§´¥¨»£¨¨¼¦¥«¨´¨©½§
Cìî-ìà àöðå eðLàøa íéìáçå eðéðúîa íéwN àp äîéNð íä ãñç éëìî-ék ìàøNé úéa éëìî ék¦À©§¥Æ¥´¦§¨¥½¦«©§¥¬¤−¤¥®¨¦´¨¨Á©¦̧§¨§¥¹©£¨¦´§Ÿ¥À§¥¥Æ¤¤´¤

ôð-úà äiçé éìeà ìàøNé:ELáììàøNé Cìî-ìà eàáiå íäéLàøa íéìáçå íäéðúîa íéwN eøbçiå ¦§¨¥½©−§©¤¬¤©§¤«©©§§Á©¦̧§¨§¥¤¹©£¨¦´§¨¥¤À©¨Ÿ ÆÆ¤¤´¤¦§¨¥½
:àeä éçà éç epãBòä øîàiå éLôð àð-éçz øîà ããä-ïá Ecáò eøîàiåâìeøäîéå eLçðé íéLðàäå ©´Ÿ§½©§§¯¤£©²¨©−§¦«¨´©§¦®©²Ÿ¤©¤¬©−¨¦¬«§¨£¨¦Á§©£¸©«§©£¹

éçà eøîàiå epnîä eèìçiå:äákønä-ìò eäìòiå ããä-ïa åéìà àöiå eäç÷ eàa øîàiå ããä-ïá E ©©§§´£¦¤À©«Ÿ§Æ¨¦´¤£©½©−Ÿ¤´Ÿ¨ª®©¥¥³¥¨Æ¤£©½©«©£¥−©©¤§¨¨«
ãìéáà úàî éáà-ç÷ì-øLà íéøòä åéìà øîàiåéáà íN-øLàk ÷Nnãá Eì íéNz úBöeçå áéLà E ©´Ÿ¤¥¿̈¤¨¦´£¤¨«©¨¦Á¥¥̧¨¦¹¨¦À§Â¨¦̧§³§©¤Æ¤Æ©£¤¨³¨¦Æ

:eäçlLéå úéøá Bì-úøëiå jçlLà úéøaa éðàå ïBøîLaäìeäòø-ìà øîà íéàéápä éðaî ãçà Léàå §´Ÿ§½©£¦−©§¦´£©§¤®¨©¦§¨¬§¦−©«§©§¥«§¦̧¤¹̈¦§¥´©§¦¦À¨©¯¤¥¥²
:Búkäì Léàä ïàîéå àð éðékä ýåýé øáãaåìpä ýåýé ìB÷a zòîL-àì øLà ïòé Bì øîàiåCìBä E ¦§©¬§−̈©¥´¦¨®©§¨¥¬¨¦−§©Ÿ«©´Ÿ¤À©µ©£¤³«Ÿ¨©Æ§¨Æ§´§½̈¦§³¥Æ

:eäkiå äéøàä eäàöîiå Bìöàî Cìiå äéøàä Ekäå ézàîæìeäkiå àð éðékä øîàiå øçà Léà àöîiå ¥«¦¦½§¦§−¨©§¥®©¥Æ¤Æ¥«¤§½©¦§¨¥¬¨©§¥−©©¥«©¦§¨Æ¦´©¥½©−Ÿ¤©¥´¦¨®©©¥¬
:òöôe äkä Léàäçì:åéðéò-ìò øôàa Ntçúiå Cøcä-ìò Cìnì ãîòiå àéápä CìiåèìCìnä éäéå ¨¦−©¥¬¨«Ÿ©©¥Æ¤Æ©¨¦½©©£¬Ÿ©¤−¤©©¨®¤©¦§©¥¬¨£¥−©¥¨«©§¦³©¤Æ¤Æ

øîàiå Léà éìà àáiå øñ Léà-äpäå äîçìnä-áø÷á àöé | Ecáò øîàiå Cìnä-ìà ÷òö àeäå øáòŸ¥½§−¨©´¤©¤®¤©¹Ÿ¤©§§´¨¨´§¤«¤©¦§¨À̈§¦¥«¦̧¹̈©¨¥¯¥©´¦À©ŸÆ¤Æ
:ìB÷Lz óñk-økë Bà BLôð úçz ELôð äúéäå ã÷té ã÷tä-íà äfä Léàä-úà øîL§ŸÆ¤¨¦´©¤½¦¦¨¥Æ¦¨¥½§¨§¨³©§§Æ©´©©§½¬¦©¤−¤¦§«

i"yx
(‚Ï).ÂÓÓ‰ ÂËÏÁÈÂ Â¯‰ÓÈÂ Â˘ÁÈ לשון ינחשו

שלא  אפילו בפיו שלום דברי שנפלו כיון אמרו מנחש,
הדבר: להחזיק וימהרו זה, הוא טוב סימן במתכוין,

.ÂËÏÁÈÂ יחזור שלא מפיו הדבר כרתו צמיתות, לשון
התיבות, לשתי במסורת נוטה הממנו של והה''א בו,
בכוונת  הדבר יצא ממנו אם ממנו, ויחלטוה נכתב כאלו

‡ÂÈÏ.(Ï„)הלב: ¯Ó‡ÈÂ לקח אשר הערים הדד, בן
לך: אשיב עמרי, אביך מאת ÍÏאבי ÌÈ˘˙ ˙ÂˆÂÁÂ

.˜˘Ó„·:למלכותי ראש והיא בה, מושל Î‡˘¯ותהי
.ÔÂ¯ÓÂ˘· È·‡ Ì˘ אומר היה זה וכל כרחך, על עירך

אשלחך: הזאת בברית ואני אחאב, לו אמר מיראה,

(‰Ï).‡ ÈÎ‰ לו שאמר אחאב, על רע זה סימן
הכהו. ולא הדד בן את להכות הגבורה פי על הנביא
הכהו, ולא הכיני, ה' בדבר הנביא לו שאמר זה ואף

מזה, שנפרע מאחאב:כשם ‰'.יפרע הקב''ה ·„·¯
אותי: שתכה חבורה:ÚÂˆÙÂ.(ÊÏ)אמר מכת

(ÁÏ).¯Ù‡· ˘ÙÁ˙ÈÂ שלא מעפורתו את שינה
חיפוש: לשון הוא בגדים שינוי כל ·‡Ù¯.יכירוהו,

סודר: הוא במעפרא, יונתן: ‡È˘(ËÏ)תרגמו ‰‰Â
.¯Ò:אלי הדרך ‡È˘.מן ÈÏ‡ ‡·ÈÂ מן שבוי

ÙÈ˜„.המלחמה: „˜Ù‰ Ì‡לשון יברח, לא אם (במדבר

חסרון:מט) לשון איש, ממנו נפקד לא :

cec zcevn
(Ï).¯„Á· ¯„Á:עצמו להסתיר מחדר, לפנים חדר 

(‡Ï).„ÒÁ ÈÎÏÓ: אויביה עם  ˘˜ÌÈלהתחסד ‡ ‰ÓÈ˘
.'ÂÎÂשקים לבושי מלחמה , כשבויי ללכת הכנעה להראות

בהם : לתלותם  מוכנים בראשיהם , ÈÁ.(Ï·)והחבלים  Â„ÂÚ‰
לא לבו  מעתה כי  במלחמה , הומת ולא  חי עדיין  הוא וכי
רע: מאומה  לו יעשה ולא כאח, לי הוא חביב כי יפחד ,

(‚Ï).ÌÈ˘‡‰Â:הדד בן ‰ÂÓÓ.עבדי ÂËÏÁÈÂ Â¯‰ÓÈÂ Â˘ÁÈ
הדבור מחזיקים היו הוא, אחי שאמר בשמעם  לומר : רוצה
ממנו, היוצא  הדבור  והחליטו  מהרו ולזה טוב, וסימן לניחוש 

הדד : בן אחיך  המה  גם ואמרו הדד Ó‡ÈÂ¯.(Ï„)וחזרו בן
אחאב : עירך :ÂˆÂÁÂ˙.אל  היתה כאילו  שווקים , לך  תעשה דמשק, המלוכה ··¯È˙.בעיר  È‡Âואמר שהשיב  אחאב  מדברי  זה 

לנפשך. אשלחך  אז זה, על ברית לי תכרות כאשר  ימלה (Ï‰)לו, בן מיכיהו הוא הנביאים. ב)מבני פט ‰'.:(סנהדרין ¯·„·
ה ': של ‡.בשליחתו  ÈÈÎ‰:הדד בן את להרוג שנצטוה אחאב , על למשל  ÍÏÓÏ.(ÁÏ)הוא „ÂÓÚÈÂלהמתין הדרך , על  עמד 
המלך : יעבור ·‡Ù¯.עד ˘ÙÁ˙ÈÂידי על  המלך , יכירו שלא  בכדי  וזהו  לעיניו, ממעל  לשומו  אחר, אפר בלבוש עצמו שינה

לו : אשר האפר  ˆÚ˜.(ËÏ)לבוש  ‡Â‰Â: האיש בידו  שהפקיד ממי הוכה אשר  המכות  על  קובל  ÙÈ˜„.כאילו „˜Ù‰ Ì‡אם
כמו נחסר, ויהיה מט)יברח  לא איש:(במדבר ממנו נפקד ולא :.ÏÂ˜˘˙:בעדו לפרוע  תשקול , לידי

oeiv zcevn
(ËÎ).ÁÎÂ: מול.‰ÓÁÏÓ‰:המלחמה Â˘ÁÈ.(Ï‚)עם

וכן טוב, וסימן נחוש כז)מלשון ל ה',(בראשית ויברכני נחשתי
ה': ויברכני טוב, לסימן לי  ביאתך  לומר : ÂËÏÁÈÂ.ורוצה 

לצמיתות של כג)התרגום  כה דבר(ויקרא וענינו לחלוטין, הוא ,
השתנות: מבלי רצה:Ô‡ÓÈÂ.(Ï‰)המתקיים ÚÂˆÙÂ.(ÊÏ)לא 

דם: המוציאה  המלבוש,ÙÁ˙ÈÂ˘.(ÁÏ)מכה השתנות ענין
ל)וכן  כב ובוא:(לקמן מן·‡Ù¯.התחפש הפך  והוא  בצעיף ,

המגבעות  כח)פארי לט שיש(שמות והשבח היופי מענין שהוא ,
בראשו: כשהצעיף להאדם 



dvÎcvצח wxt mildz - miaezk

cv mildzbkÎi.

é:úòc íãà ãnìîä çéëBé àìä íéBb øñéäàé:ìáä änä-ék íãà úBáLçî òãé ýåýéáé| éøLà £Ÿ¥´−¦£´Ÿ¦®©©«§©¥−¨¨´¨«©§Ÿ̈À−Ÿ¥©©§§´¨¨®¦¥¬¨¨«¤©§¥³
:epãnìú EúøBzîe di epøqéz-øLà øábäâé:úçL òLøì äøké ãò òø éîéî Bì èé÷Läìãé| ék ©¤´¤£¤§©§¤´¨®«¦¨«§¬§©§¤«§©§¦´−¦´¥¨®©³¦¨¤−¨«̈¨´¨«©¦³

:áæòé àì Búìçðå Bnò ýåýé Lhé-àìåè:áì-éøLé-ìk åéøçàå ètLî áeLé ÷ãö-ãò-ékæèéì íe÷é-éî Ÿ¦´Ÿ§Ÿ̈´©®§¹©«£¨À´Ÿ©«£«Ÿ¦©−¤¤¨´¦§¨®§¹©«£À̈¨¦§¥¥«¦«¨´−¦
:ïåà éìòt-íò éì ávéúé-éî íéòøî-íòæé:éLôð äîeã äðëL | èòîk él äúøæò ýåýé éìeì ¦§¥¦®¦¦§©¥¬¦¹À¦¬Ÿ£¥¨«¤¥´−§Ÿ̈¤§¨´¨¦®¦§©Ã¨«§−̈¨´©§¦«

çé:éðãòñé äåäé Ecñç éìâø äèî ézøîà-íàèééîeçðz éaø÷a étòøN áøa:éLôð eòLòLé E ¦−¨©§¦¨´¨©§¦®©§§¬§¹Ÿ̈À¦§¨¥«¦§´Ÿ©§©©´§¦§¦®¹©§¤À§©«©§¬©§¦«
ë:÷ç-éìò ìîò øöé úBeä àqk Eøáçéäàë:eòéLøé é÷ð íãå ÷écö Lôð-ìò ecBâéáëéì ýåýé éäéå −©«§¨§§¦¥´©®Ÿ¥−¨¨´£¥«Ÿ−¨©¤´¤©¦®§−̈¨¦´©§¦«©§¦Ä§Ÿ̈´¦´

:éñçî øeöì éäìàå ábNîìâë:eðéäìà ýåýé íúéîöé íúéîöé íúòøáe íðBà-úà | íäéìò áLiå §¦§¨®¥«¹Ÿ©À§´©§¦«©¨³¤£¥¤̧¤À̈§¨«¨¨¬©§¦¥®©¹§¦¥À§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
dv mildzcÎ`.

à:eðòLé øeöì äòéøð ýåýéì äðpøð eëìá:Bì òéøð úBøîæa äãBúa åéðô äîc÷ðâýåýé ìBãb ìà ék −§§©§¨´©«Ÿ̈®¹̈¦À¨§´¦§¥«§©§¨´¨¨´§¨®¦¹§¦À¨¦¬©«¦³¥´¨´§Ÿ̈®
:íéäìà-ìk-ìò ìBãb Cìîeã:Bì íéøä úôòBúå õøà-éø÷çî Bãéa øLà ¤¬¤¹̈À©¨¡Ÿ¦«£¤´−§¨¤§§¥¨®¤§«£−Ÿ¨¦´«

i"yx
(È).ÁÈÎÂÈ ‡Ï‰:כך על אתכם ‰'(È‡)ייסר

.Ú„ÂÈ בנזר להתגאות סבורין שאתם מחשבותיכם
הם: הבל כי ותדעו ‰‚·¯.(È·)המלוכה È¯˘‡

שיהו  ובלבד ידיכם תחת המעוני' הצדיקי' אשריהם
ובמצות: בתורה ÈÓÈÓ(È‚)עוסקין ÂÏ ËÈ˜˘‰Ï

.Ú¯ דין מימי להם להשקיט לו גורמין היסורין כי
שחת: לרשע שיכרה שיראה עד Ú„(ÂË)גיהנם ÈÎ

.ËÙ˘Ó ·Â˘È שיצדקו ˆ„˜ עד שלהם היסורין
כי  יתקבצו לב ישרי כל המשפט ואחר בשבילם

שכרם: ÈÏ.(ÊË)יטלו ÌÂ˜È ÈÓ לנו יעמד מי זכות
הללו: המריעים דומיה:„ÓÂ‰.(ÊÈ)בין

(Î).˙ÂÂ‰ ‡ÒÎ Í¯·ÁÈ‰ לך להדמות היוכל
עמל: של ומסכות צלמים היוצרים Á˜האומות ÈÏÚ.

עבודתם: להם חק להיותו חק Â„Â‚È.(Î‡)בשביל
להרוג: צדיק נפש על גדודים יחייבו ÂÚÈ˘¯È.יאספו

להורגו: כמו‡ÌÂ.(Î‚)בדין כא)אונסם יצפון (איוב
אונו: כעוף ÂÙÚÂ˙Â˙.(„)לבניו גובה לשון

המעופף:

cec zcevn
(È).¯ÒÂÈ‰ יוכיח הלוא ובהפלגה במבול הגוים את המייסר

ובהבטה‰ÓÏÓ„.אתכם : דעת לאדם המלמד הוא הלא 
יוכיח : הוכח ועליהם  מעשיכם  יבין  ‰Ó‰(È‡)מועטת  ÈÎ

.Ï·‰בהבטה א "כ  ויובן תחשב להבל המקום  חכמת  מול 
‰‚·¯.(È·)מועטת: È¯˘‡אשר המעונים להצדיקים אשרי

מגלה בזה ר "ל  מתורתו אותנו  מלמד  ובזה  המייסרם  הוא  ה'
התורה : דבר את לעשות  להשקיט ËÈ˜˘‰Ï.(È‚)אוזן בכדי

גיהנם:להן  ימי הם רעה  ימי  ÎÈ¯‰.מן „Úלראות לב יתן עד
כשאדם כי לגיהנם  הרשע את בה להוריד  השחת  חפירת 
כשאינו כן  ולא שונאו מפלת לראות לב נותן בהרווחה

ÂËÈ˘.(È„)בהרווחה: ‡Ï:עולם עד  יעזוב Â˘È·(ÂË)לא 
.ËÙ˘Óישאר כי עד  ויבוא  וישוב יבוא עליו יסורים משפט 

וזכאי: כולםÂÈ¯Á‡Âמוצדק  ישובו המשפט  ככלות אחרי .
לבוא : מעותד  המשפט כי בראותם לחטוא  עוד יוסיפו ולא נתמרק  העון  כי לב ישרי ÈÏ.(ÊË)להיות ÌÂ˜È ÈÓהמקים הוא מי

ידי: לאל אין הלא מרעים  עם  בהלחמי  במקוםÈÏÂÏ.(ÊÈ)אותי מועטת בשעה שוכנת נפשי היתה  לעזרה ה ' לי היה לא אם 
הקבר : והוא  ‡È˙¯Ó.(ÁÈ)השתיקה  Ì‡ישען ה' חסדך  הנה לנפול  רגלי מטה שכבר ואחשוב בסכנה  עצמי רואה אני כאשר

עומד : להשאר ישעשעו·¯Â·.(ËÈ)אותי הם הנביאים  מפי הנאמרים תנחומיך  הנה  וצער מתוגה  מחשבות  רבוי בקרבי  בוא  בעת
נפשי: האביונים:‰Í¯·ÁÈ.(Î)וישמחו את ורוצצים המשברים הוות העושים אנשים של הכסא לך דומה להיות  עמך  יחבר  וכי

.ÏÓÚ ¯ˆÂÈ: עמל דברי  ומחדש  ÂÁ˜.בורא ÈÏÚ:קבוע חק להם  לקחתה:Â„Â‚È.(Î‡)להיות הצדיק  נפש על  גדודים  יתחברו
.ÂÚÈ˘¯È: המקולקל בדינם ‰'.(Î·)מחייבים  È‰ÈÂ:מידם להצילני למשגב לי היה ה' Ì‰ÈÏÚ.(Î‚)אבל  ·˘ÈÂישיב עליה '

הזרוע: בכח  שעשו החמס גמול ה':Ì˙Ú¯·Â.את  יכריתם בה עלי שהביאו עצמה ‰'.בהרעה Ì˙ÈÓˆÈיתמהמה אם  אף כאומר
ההכרתה : מן נקיים  יהיו ולא יכריתם  Ï‰'.(‡)בוודאי ‰¯ ÂÎÏ:' וכו נרננה לכו ויאמרו זא"ז  יזרזו נקדםÓ„˜‰.(·)לעתיד 

הבאה: הטובה על  לו להודות שפתים בהודאת  פניו מול  לבוא  מעלה:‡ÌÈ‰Ï.(‚)עצמינו מלאכי ‡¯ı.(„)הם È¯˜ÁÓדברים
להבינם: בדעת יחקרו אשר בארץ לו:ÂÙÚÂ˙Â˙.הנעלמים  המה  ההרים גבהי 

oeiv zcevn
(‚È).ËÈ˜˘‰Ïהנחה :ע כרהÎÈ¯‰.נין  בור  כמו חפירה  ענין

ז') בור :˘Á˙:(לעיל .(ÊÈ).‰ÓÂ„נאלמתי כמו שתיקה  ענין
לט)דומיה הטיה :ËÓ‰.(ÁÈ):(לעיל מלשוןÈ„ÚÒÈ.מלשון

ותמיכה: ודע˘¯ÈÙÚ.(ËÈ)סעד  בחנני וכן מחשבה ענין
קלט)שרעפי כמוÂÚ˘Ú˘È.:(לקמן ושמחה שעשוע מלשון

יונק  יא)ושעשע שברון:‰ÂÂ˙.(Î):(ישעיה ÓÏ˘‚·.(Î·)ענין
לי ‡ÌÂ.(Î‚)לחוזק: און מצאתי כמו  כח יב)ענין :(הושע

.Ì˙ÈÓˆÈאצמית אותו  כמו כריתה קא)ענין ÂÎÏ.(‡):(לקמן
ונהרגהו לכו  ועתה כמו זרוז ענין לז)הוא  בא(בראשית והלא

תרועה :ÚÈ¯.(·)אצלם. חקירהÈ¯˜ÁÓ.(„)מל ' מלשון
בגובהÂÙÚÂ˙Â˙.וחפוש : יעופף אשר העוף ע "ש גבהות  ענין

האויר:

     

             
              
           
             
           

      
            

                 
                     

                        
                       

                      
                        
                      
                        

                       
                

 

        

          

         

     

          
        

         
         

         
        
         
         

          
          

         
        

           
         

          
        

         
          

          
             

           
           

           
        

        
         

         
      

          
         
          

        
          

        

        
        

        
         

         
         

         
          

        
         

        
        

         
          

          
         

         
          

        
           

          
          

           
           
          

     

        

     

         
         

           

   



צט dvÎcv wxt mildz - miaezk

cv mildzbkÎi.

é:úòc íãà ãnìîä çéëBé àìä íéBb øñéäàé:ìáä änä-ék íãà úBáLçî òãé ýåýéáé| éøLà £Ÿ¥´−¦£´Ÿ¦®©©«§©¥−¨¨´¨«©§Ÿ̈À−Ÿ¥©©§§´¨¨®¦¥¬¨¨«¤©§¥³
:epãnìú EúøBzîe di epøqéz-øLà øábäâé:úçL òLøì äøké ãò òø éîéî Bì èé÷Läìãé| ék ©¤´¤£¤§©§¤´¨®«¦¨«§¬§©§¤«§©§¦´−¦´¥¨®©³¦¨¤−¨«̈¨´¨«©¦³

:áæòé àì Búìçðå Bnò ýåýé Lhé-àìåè:áì-éøLé-ìk åéøçàå ètLî áeLé ÷ãö-ãò-ékæèéì íe÷é-éî Ÿ¦´Ÿ§Ÿ̈´©®§¹©«£¨À´Ÿ©«£«Ÿ¦©−¤¤¨´¦§¨®§¹©«£À̈¨¦§¥¥«¦«¨´−¦
:ïåà éìòt-íò éì ávéúé-éî íéòøî-íòæé:éLôð äîeã äðëL | èòîk él äúøæò ýåýé éìeì ¦§¥¦®¦¦§©¥¬¦¹À¦¬Ÿ£¥¨«¤¥´−§Ÿ̈¤§¨´¨¦®¦§©Ã¨«§−̈¨´©§¦«

çé:éðãòñé äåäé Ecñç éìâø äèî ézøîà-íàèééîeçðz éaø÷a étòøN áøa:éLôð eòLòLé E ¦−¨©§¦¨´¨©§¦®©§§¬§¹Ÿ̈À¦§¨¥«¦§´Ÿ©§©©´§¦§¦®¹©§¤À§©«©§¬©§¦«
ë:÷ç-éìò ìîò øöé úBeä àqk Eøáçéäàë:eòéLøé é÷ð íãå ÷écö Lôð-ìò ecBâéáëéì ýåýé éäéå −©«§¨§§¦¥´©®Ÿ¥−¨¨´£¥«Ÿ−¨©¤´¤©¦®§−̈¨¦´©§¦«©§¦Ä§Ÿ̈´¦´

:éñçî øeöì éäìàå ábNîìâë:eðéäìà ýåýé íúéîöé íúéîöé íúòøáe íðBà-úà | íäéìò áLiå §¦§¨®¥«¹Ÿ©À§´©§¦«©¨³¤£¥¤̧¤À̈§¨«¨¨¬©§¦¥®©¹§¦¥À§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
dv mildzcÎ`.

à:eðòLé øeöì äòéøð ýåýéì äðpøð eëìá:Bì òéøð úBøîæa äãBúa åéðô äîc÷ðâýåýé ìBãb ìà ék −§§©§¨´©«Ÿ̈®¹̈¦À¨§´¦§¥«§©§¨´¨¨´§¨®¦¹§¦À¨¦¬©«¦³¥´¨´§Ÿ̈®
:íéäìà-ìk-ìò ìBãb Cìîeã:Bì íéøä úôòBúå õøà-éø÷çî Bãéa øLà ¤¬¤¹̈À©¨¡Ÿ¦«£¤´−§¨¤§§¥¨®¤§«£−Ÿ¨¦´«

i"yx
(È).ÁÈÎÂÈ ‡Ï‰:כך על אתכם ‰'(È‡)ייסר

.Ú„ÂÈ בנזר להתגאות סבורין שאתם מחשבותיכם
הם: הבל כי ותדעו ‰‚·¯.(È·)המלוכה È¯˘‡

שיהו  ובלבד ידיכם תחת המעוני' הצדיקי' אשריהם
ובמצות: בתורה ÈÓÈÓ(È‚)עוסקין ÂÏ ËÈ˜˘‰Ï

.Ú¯ דין מימי להם להשקיט לו גורמין היסורין כי
שחת: לרשע שיכרה שיראה עד Ú„(ÂË)גיהנם ÈÎ

.ËÙ˘Ó ·Â˘È שיצדקו ˆ„˜ עד שלהם היסורין
כי  יתקבצו לב ישרי כל המשפט ואחר בשבילם

שכרם: ÈÏ.(ÊË)יטלו ÌÂ˜È ÈÓ לנו יעמד מי זכות
הללו: המריעים דומיה:„ÓÂ‰.(ÊÈ)בין

(Î).˙ÂÂ‰ ‡ÒÎ Í¯·ÁÈ‰ לך להדמות היוכל
עמל: של ומסכות צלמים היוצרים Á˜האומות ÈÏÚ.

עבודתם: להם חק להיותו חק Â„Â‚È.(Î‡)בשביל
להרוג: צדיק נפש על גדודים יחייבו ÂÚÈ˘¯È.יאספו

להורגו: כמו‡ÌÂ.(Î‚)בדין כא)אונסם יצפון (איוב
אונו: כעוף ÂÙÚÂ˙Â˙.(„)לבניו גובה לשון

המעופף:

cec zcevn
(È).¯ÒÂÈ‰ יוכיח הלוא ובהפלגה במבול הגוים את המייסר

ובהבטה‰ÓÏÓ„.אתכם : דעת לאדם המלמד הוא הלא 
יוכיח : הוכח ועליהם  מעשיכם  יבין  ‰Ó‰(È‡)מועטת  ÈÎ

.Ï·‰בהבטה א "כ  ויובן תחשב להבל המקום  חכמת  מול 
‰‚·¯.(È·)מועטת: È¯˘‡אשר המעונים להצדיקים אשרי

מגלה בזה ר "ל  מתורתו אותנו  מלמד  ובזה  המייסרם  הוא  ה'
התורה : דבר את לעשות  להשקיט ËÈ˜˘‰Ï.(È‚)אוזן בכדי

גיהנם:להן  ימי הם רעה  ימי  ÎÈ¯‰.מן „Úלראות לב יתן עד
כשאדם כי לגיהנם  הרשע את בה להוריד  השחת  חפירת 
כשאינו כן  ולא שונאו מפלת לראות לב נותן בהרווחה

ÂËÈ˘.(È„)בהרווחה: ‡Ï:עולם עד  יעזוב Â˘È·(ÂË)לא 
.ËÙ˘Óישאר כי עד  ויבוא  וישוב יבוא עליו יסורים משפט 

וזכאי: כולםÂÈ¯Á‡Âמוצדק  ישובו המשפט  ככלות אחרי .
לבוא : מעותד  המשפט כי בראותם לחטוא  עוד יוסיפו ולא נתמרק  העון  כי לב ישרי ÈÏ.(ÊË)להיות ÌÂ˜È ÈÓהמקים הוא מי

ידי: לאל אין הלא מרעים  עם  בהלחמי  במקוםÈÏÂÏ.(ÊÈ)אותי מועטת בשעה שוכנת נפשי היתה  לעזרה ה ' לי היה לא אם 
הקבר : והוא  ‡È˙¯Ó.(ÁÈ)השתיקה  Ì‡ישען ה' חסדך  הנה לנפול  רגלי מטה שכבר ואחשוב בסכנה  עצמי רואה אני כאשר

עומד : להשאר ישעשעו·¯Â·.(ËÈ)אותי הם הנביאים  מפי הנאמרים תנחומיך  הנה  וצער מתוגה  מחשבות  רבוי בקרבי  בוא  בעת
נפשי: האביונים:‰Í¯·ÁÈ.(Î)וישמחו את ורוצצים המשברים הוות העושים אנשים של הכסא לך דומה להיות  עמך  יחבר  וכי

.ÏÓÚ ¯ˆÂÈ: עמל דברי  ומחדש  ÂÁ˜.בורא ÈÏÚ:קבוע חק להם  לקחתה:Â„Â‚È.(Î‡)להיות הצדיק  נפש על  גדודים  יתחברו
.ÂÚÈ˘¯È: המקולקל בדינם ‰'.(Î·)מחייבים  È‰ÈÂ:מידם להצילני למשגב לי היה ה' Ì‰ÈÏÚ.(Î‚)אבל  ·˘ÈÂישיב עליה '

הזרוע: בכח  שעשו החמס גמול ה':Ì˙Ú¯·Â.את  יכריתם בה עלי שהביאו עצמה ‰'.בהרעה Ì˙ÈÓˆÈיתמהמה אם  אף כאומר
ההכרתה : מן נקיים  יהיו ולא יכריתם  Ï‰'.(‡)בוודאי ‰¯ ÂÎÏ:' וכו נרננה לכו ויאמרו זא"ז  יזרזו נקדםÓ„˜‰.(·)לעתיד 

הבאה: הטובה על  לו להודות שפתים בהודאת  פניו מול  לבוא  מעלה:‡ÌÈ‰Ï.(‚)עצמינו מלאכי ‡¯ı.(„)הם È¯˜ÁÓדברים
להבינם: בדעת יחקרו אשר בארץ לו:ÂÙÚÂ˙Â˙.הנעלמים  המה  ההרים גבהי 

oeiv zcevn
(‚È).ËÈ˜˘‰Ïהנחה :ע כרהÎÈ¯‰.נין  בור  כמו חפירה  ענין

ז') בור :˘Á˙:(לעיל .(ÊÈ).‰ÓÂ„נאלמתי כמו שתיקה  ענין
לט)דומיה הטיה :ËÓ‰.(ÁÈ):(לעיל מלשוןÈ„ÚÒÈ.מלשון

ותמיכה: ודע˘¯ÈÙÚ.(ËÈ)סעד  בחנני וכן מחשבה ענין
קלט)שרעפי כמוÂÚ˘Ú˘È.:(לקמן ושמחה שעשוע מלשון

יונק  יא)ושעשע שברון:‰ÂÂ˙.(Î):(ישעיה ÓÏ˘‚·.(Î·)ענין
לי ‡ÌÂ.(Î‚)לחוזק: און מצאתי כמו  כח יב)ענין :(הושע

.Ì˙ÈÓˆÈאצמית אותו  כמו כריתה קא)ענין ÂÎÏ.(‡):(לקמן
ונהרגהו לכו  ועתה כמו זרוז ענין לז)הוא  בא(בראשית והלא

תרועה :ÚÈ¯.(·)אצלם. חקירהÈ¯˜ÁÓ.(„)מל ' מלשון
בגובהÂÙÚÂ˙Â˙.וחפוש : יעופף אשר העוף ע "ש גבהות  ענין

האויר:
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(ipy meil)

,mcd zwixf iptl gky m` mb daeg ici mi`veiyc ïåéklk ¥¨¦
zepaxwdeäðéð ïéøéLkoi`y ,gafnd lr wxfidl mnc ie`xe ,md - §¥¦¦§

,mlk`l xyt` i` ezngny oaxwd seba leqt mdacixdéà §¦
äìéëàì éæç éåä øëcéàelkei ,carl xn` dn oec`d xkfi m` ± ¦§©£¥£¦©£¦¨

ixd mewn lkn xkfp `ly eiykr s`e ,mlk`làéìb àiîL én÷± ©¥§©¨©§¨
oi`y aygp df oi`e ,oaxw lk lr dpnp in ielb minya ayeid iptl
mixehte ,mzaeg ici mda e`vi jk meyne ,dlik`l ie`x xyad

.ipy gqtn
:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,elk`i `l mlek zlai mdn cg`a d`vnp m`y ,`ziixaaïéøeèôe§¦
.éðL çñt úBNòlî,md mixeht recn :`xnbd zl`eyàkéà àäå ¦©£¤©¥¦§¨¦¨

÷éôð àìc ãçdzid egqt xeray eze` ,mdn cg` yi ixde ± ©§Ÿ¨¦
:`xnbd zvxzn .gqt zaeg ici `vi `ly ,zlaidàìc íeMî¦§Ÿ

øLôéàt e`iaiyixdy .ipy gqãéáòéì éëéäm` ,dyrp ji` ± ¦§¨¥¦¤¡¦

c xn`pãçå ãç ìk éúéìmdn cg`e cg` lk `iaiy ±à÷ ,çñt ©§¥¨©§©¤©¨
éúééîmi`ian md ixd ±eäì éãáò eäéépéî äòaøàc ,äøæòì ïéleç± ©§¥¦¨£¨¨§©§¨¨¦©§¨§¦§

miaiig mpi` eiykry oeike ,gqtn exhtp xak mdn drax` ixdy
m`e ,dxfra oileg `ed ixd ,eiykr mi`ian mdy gqtd ,gqta

c xn`pçñt ãç eälek éúéìgqtl cg` oaxw cgi mlek e`iaiy ± ©§¦§©¤©
`ldy ,xyt` i` mb df ,ipyàöîðd,åéeðîì àlL ìëàð çñtixdy ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨

epi` ipy gqtd lr eiykr epnpy dne ,exhtp xak mdn drax`
,gqtdn lek`l mdl xeq`e ,melkéàî éàä,xn`z dn `l` ± ©©

ceäéépéî ãç ìk éúéðz` mdn cg` lk `iaiy ±àîéðå éðúéðå ,Bçñt ©§¥¨©¦©§¦§§¦§¥§¥¨
,xn`ie dpzie ±éãéc éàd did `ed ily oaxwd m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

àzLä éúééàc,eiykr `ian ip`y dn ±éåäéðdidi ±éãéc éàå ,çñt §©§¥©§¨¤¡¥¤©§¦¦¦
did ily m`e ±àzLä éúééàc éàä ,íz,eiykr `ian ip`y dn ± ¨©§©§¥©§¨

éåäéðdidi ±,íéîìLdf mb,øLôà àì ¤¡¥§¨¦Ÿ¤§¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת ב. עמוד àáøòîaנה éøîà ,øîà éîéc áø àúà ék בארץ - ¦¨¨©¦¦¨©¨§¥§©£¨¨

מועילה  היתה שלזאת משום יטעו, שמא יהודה רבי של טעמו שאין אמרו, ישראל

הוא, טעמו אלא äéìòa,כתיבה, eúnL úàhç íeMî äøéæb שאסור שדינה §¥¨¦©¨¤¥§¨¤¨
היה  אפשר אי שוב מת, היה מהבעלים ואחד חובה לקיני שופר היה ואם להקריבה,

וזה  המעות, שאר עם מעורבות המת של שמעותיו כיון אלו ממעות חטאת להקריב

ל  שופרות היו שלא יהודה רבי מחייבי כוונת אחד ימות שמא התערובת' 'מפני חובה קיני

החטאת.

הגמרא: ïðéLééçמקשה éîe מעותיו את שהניח חטאת מהחייבים אחד ימות שמא ¦©§¦¨
זו, כח.)ïðúäåבשופר íiä(גיטין úðéãnî Búàhç çìBMä במקדש,, להקריבה §¨§©©¥©©¨¦§¦©©¨

,íéi÷ àeäL ú÷æça dúBà ïéáéø÷î חטאת שהיא ונמצא מת שמא חוששים ואין ©§¦¦¨§¤§©¤©¨
הגמרא: מתרצת בעליה. éàcå,שמתו äéìòa eúnL úàhç íeMî àlà שהחשש ¤¨¦©¨¤¥§¨¤¨©©

בתוך  יחד מעורבים המעות שכל וכיון המעות, מנותני אחד שמת בבירור שנדע הוא

של  מעות בודאי בהם שמעורב משום חטאת, קרבנות מהם להקריב יאסרו ֵהקופה,

בעליה. שמתו חטאת

הגמרא: øBøáðåéæeæמקשה äòaøà,אחד עוף דמי àiîa[-ונזרוק]écLðåשהם §¦§©§¨¨¥§¦§¥§©¨
מתו, שבעליה החטאת לצורך שניתנו אלו הם לים שנזרקו שהמעות בכך שנתברר ונאמר

ðäåC המעות ושאר -eøzLéð:הגמרא מתרצת להקרבה. יּותרו -úéì äãeäé éaø §¨¨¦§§©¦§¨¥
äøéøa déì,המת של המעות הם מה למפרע לברר אפשר שאי יהודה רבי  שדעת - ¥§¥¨

להקריב  יוכלו שלא המעות כל את המת של מעותיו ואסרו מעורבים המעות שכל ונמצא

חטאת. מהם

הגמרא: ïìשואלת àðî,ברירה שאין סובר יהודה ïðúcשרבי àäî ,àîéìéà, §¨¨¦¥¨¥¨¦§©
ç÷Blä[הקונה-]íéiúekä ïéaî ïéé,ומעשרות תרומות מהם הפרישו שלא -áøò ©¥©©¦¦¥©¦¦¤¤

,äëLç íò úaL,ומעשרות התרומות לתוכם להפריש כלים לו øîBàå,ואין ãîBò ©¨¦£¥¨¥§¥
ïébeì éðLכאן שיש לוגין מאה Léøôäìמתוך ãéúò éðàLכלים לי éøäכשיהיו §¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥

,äîeøz ïä¥§¨
א. עמוד הם äøNòנו הרי לוג äòLzמהמאה ,ïBLàø øNòî שנשתיירו מהתשעים £¨¨©£¥¦¦§¨

הם ìçéîeהרי ,éðL øNòî,בביתו לו שיש מעות על שני המעשר את מחלל - ©£¥¥¦¥¥
התרומה  הפרשת על ורק לתקן, וצריך ברירה דין על לסמוך לו אין  לתקן  ובידו  שמאחר

ברירה, דין על לסמוך לו מותר לתקן בידו שאין éaøוהמעשר éøác ,ãiî äúBLå§¤¦¨¦§¥©¦
øéàî הוא חלק איזה יבורר שיפריש שלאחר כיון תנאו מועיל ולכך ברירה, שיש הסובר ¥¦

מתוקן. חולין זה היה ששתה ומה התרומה,

i"yx

äáãðì äùùåzzl gafnd uiwl .
lkn oigwely zern okezl
z`hge zeny` xzen ly zerexd
eltie xknie drxi oda epipyy
zegpnc `xza wxtae dacpl einc
dyy cbpk zextey dyy (:fw sc)
xnyne xnyn lkay zea` iza
enei ly z` xikn cg`e cg` lke
oi`y eneia lha gafn did m`e
zia ipa oigwel zepaxw `ian yi`
odn oigwele odly xtey zern a`
dpin rny gafnd uiw `ede zeler
daizk dil zi` dcedi 'xc zdin

:odilr aezk dide ipzwc
äéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâ.

epzpy milrad on cg` zn `ny
oda yic oeike xteya zern
z`hg zern edl ded ze`hg
mil zekled ode dilra ezny

npe glndmr zeaxern e`v
epiide oze` zelqete zexykd

:zeaexrzd iptnäéìòá åúîù
éàãåozpyn zny ea oircei ep`y .

:oaxw `l oiicre xteyl zern
éæåæ òáøà øåøáðåz`hgd inc .

yiy dpicn ifef xn`w ihiyt ifefe
dcixt inc ode ixev ifefa odn 'g
meia ea oipiw ecnr opzc zg`
raexde (.g zezixk) mizraxa
drax` `edy ixev xpic ivg `ed

:dpicn ifefäøéøá äéì úéì`l .
:`xeqi` ixynl dxixa` opiknq

íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämcew .
milk el oi`e mdilr exfby

:zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøäowzi owzl ecia yiy dnc zernd lr ipy xyrn lgine :ekeza .
`ede dnexzd did df xnele dxixa` oiknqc xyrne dnexzd ma yixti milk el eidiyke zaexrzd on dzeye

:oileg dzy

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

déì øîà,`axàîéz àìdcedi iax ixaca xnel jl oi` ± ¨©¥Ÿ¥¨
dilr mihgeyyàîéà àlà ,dîöò éðôaeixaca xnel jl yi ± ¦§¥©§¨¤¨¥¨

miypd lr mihgeyy,ïîöò éðôadcedi iax xaeq ,cigi lr la` ¦§¥©§¨
.mihgey oi`y

déì øîàxnel ozip ji` ,`axl `ppig xa `awer ax dywde xfg ± ¨©¥
,onvr ipta miypd lr mihgeyy dcedi iax ixacaïðéãáò éîike ± ¦¨§¦©

miyerïðúäå ,íéLð dlekL äøeáçy ,epzpyna epipy ixde ±ïéà £¨¤¨¨¦§¨§©¥
åàì éàî ,íépè÷e íéãáòå íéLð úøeáç ïéNBòdpynd oi` m`d ± ¦£©¨¦©£¨¦§©¦©¨

ly dxeag miyer oi`y zyxtzneäééãeçì íéLð,mnvr ipta ± ¨¦§©§
eäééãeçì íéãáòå,mnvr ipta ±eäééãeçì íépè÷e.mnvr ipta ± ©£¨¦§©§§©¦§©§

déì øîà,`axàìdpynd zpeek `l` ,dpynd yexit df oi` - ¨©¥Ÿ
ly dxeag miyer oi`y ,`id,íéãáòå íéLðly dxeag miyer oi`e ¨¦©£¨¦

micaríépè÷ely dxeag ,`xnbd zx`ane .cgiíéãáòå íéLðcgi §©¦¨¦©£¨¦
,miyer oi`íeMîyygúeìôzly dxeage ,zepf ±íéãáòå íépè÷ ¦¦§§©¦©£¨¦

,miyer oi` cgiíeMî¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(ipy meil)

,mcd zwixf iptl gky m` mb daeg ici mi`veiyc ïåéklk ¥¨¦
zepaxwdeäðéð ïéøéLkoi`y ,gafnd lr wxfidl mnc ie`xe ,md - §¥¦¦§

,mlk`l xyt` i` ezngny oaxwd seba leqt mdacixdéà §¦
äìéëàì éæç éåä øëcéàelkei ,carl xn` dn oec`d xkfi m` ± ¦§©£¥£¦©£¦¨

ixd mewn lkn xkfp `ly eiykr s`e ,mlk`làéìb àiîL én÷± ©¥§©¨©§¨
oi`y aygp df oi`e ,oaxw lk lr dpnp in ielb minya ayeid iptl
mixehte ,mzaeg ici mda e`vi jk meyne ,dlik`l ie`x xyad

.ipy gqtn
:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,elk`i `l mlek zlai mdn cg`a d`vnp m`y ,`ziixaaïéøeèôe§¦
.éðL çñt úBNòlî,md mixeht recn :`xnbd zl`eyàkéà àäå ¦©£¤©¥¦§¨¦¨

÷éôð àìc ãçdzid egqt xeray eze` ,mdn cg` yi ixde ± ©§Ÿ¨¦
:`xnbd zvxzn .gqt zaeg ici `vi `ly ,zlaidàìc íeMî¦§Ÿ

øLôéàt e`iaiyixdy .ipy gqãéáòéì éëéäm` ,dyrp ji` ± ¦§¨¥¦¤¡¦

c xn`pãçå ãç ìk éúéìmdn cg`e cg` lk `iaiy ±à÷ ,çñt ©§¥¨©§©¤©¨
éúééîmi`ian md ixd ±eäì éãáò eäéépéî äòaøàc ,äøæòì ïéleç± ©§¥¦¨£¨¨§©§¨¨¦©§¨§¦§

miaiig mpi` eiykry oeike ,gqtn exhtp xak mdn drax` ixdy
m`e ,dxfra oileg `ed ixd ,eiykr mi`ian mdy gqtd ,gqta

c xn`pçñt ãç eälek éúéìgqtl cg` oaxw cgi mlek e`iaiy ± ©§¦§©¤©
`ldy ,xyt` i` mb df ,ipyàöîðd,åéeðîì àlL ìëàð çñtixdy ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨

epi` ipy gqtd lr eiykr epnpy dne ,exhtp xak mdn drax`
,gqtdn lek`l mdl xeq`e ,melkéàî éàä,xn`z dn `l` ± ©©

ceäéépéî ãç ìk éúéðz` mdn cg` lk `iaiy ±àîéðå éðúéðå ,Bçñt ©§¥¨©¦©§¦§§¦§¥§¥¨
,xn`ie dpzie ±éãéc éàd did `ed ily oaxwd m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

àzLä éúééàc,eiykr `ian ip`y dn ±éåäéðdidi ±éãéc éàå ,çñt §©§¥©§¨¤¡¥¤©§¦¦¦
did ily m`e ±àzLä éúééàc éàä ,íz,eiykr `ian ip`y dn ± ¨©§©§¥©§¨

éåäéðdidi ±,íéîìLdf mb,øLôà àì ¤¡¥§¨¦Ÿ¤§¨
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת ב. עמוד àáøòîaנה éøîà ,øîà éîéc áø àúà ék בארץ - ¦¨¨©¦¦¨©¨§¥§©£¨¨

מועילה  היתה שלזאת משום יטעו, שמא יהודה רבי של טעמו שאין אמרו, ישראל

הוא, טעמו אלא äéìòa,כתיבה, eúnL úàhç íeMî äøéæb שאסור שדינה §¥¨¦©¨¤¥§¨¤¨
היה  אפשר אי שוב מת, היה מהבעלים ואחד חובה לקיני שופר היה ואם להקריבה,

וזה  המעות, שאר עם מעורבות המת של שמעותיו כיון אלו ממעות חטאת להקריב

ל  שופרות היו שלא יהודה רבי מחייבי כוונת אחד ימות שמא התערובת' 'מפני חובה קיני

החטאת.

הגמרא: ïðéLééçמקשה éîe מעותיו את שהניח חטאת מהחייבים אחד ימות שמא ¦©§¦¨
זו, כח.)ïðúäåבשופר íiä(גיטין úðéãnî Búàhç çìBMä במקדש,, להקריבה §¨§©©¥©©¨¦§¦©©¨

,íéi÷ àeäL ú÷æça dúBà ïéáéø÷î חטאת שהיא ונמצא מת שמא חוששים ואין ©§¦¦¨§¤§©¤©¨
הגמרא: מתרצת בעליה. éàcå,שמתו äéìòa eúnL úàhç íeMî àlà שהחשש ¤¨¦©¨¤¥§¨¤¨©©

בתוך  יחד מעורבים המעות שכל וכיון המעות, מנותני אחד שמת בבירור שנדע הוא

של  מעות בודאי בהם שמעורב משום חטאת, קרבנות מהם להקריב יאסרו ֵהקופה,

בעליה. שמתו חטאת

הגמרא: øBøáðåéæeæמקשה äòaøà,אחד עוף דמי àiîa[-ונזרוק]écLðåשהם §¦§©§¨¨¥§¦§¥§©¨
מתו, שבעליה החטאת לצורך שניתנו אלו הם לים שנזרקו שהמעות בכך שנתברר ונאמר

ðäåC המעות ושאר -eøzLéð:הגמרא מתרצת להקרבה. יּותרו -úéì äãeäé éaø §¨¨¦§§©¦§¨¥
äøéøa déì,המת של המעות הם מה למפרע לברר אפשר שאי יהודה רבי  שדעת - ¥§¥¨

להקריב  יוכלו שלא המעות כל את המת של מעותיו ואסרו מעורבים המעות שכל ונמצא

חטאת. מהם

הגמרא: ïìשואלת àðî,ברירה שאין סובר יהודה ïðúcשרבי àäî ,àîéìéà, §¨¨¦¥¨¥¨¦§©
ç÷Blä[הקונה-]íéiúekä ïéaî ïéé,ומעשרות תרומות מהם הפרישו שלא -áøò ©¥©©¦¦¥©¦¦¤¤

,äëLç íò úaL,ומעשרות התרומות לתוכם להפריש כלים לו øîBàå,ואין ãîBò ©¨¦£¥¨¥§¥
ïébeì éðLכאן שיש לוגין מאה Léøôäìמתוך ãéúò éðàLכלים לי éøäכשיהיו §¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥

,äîeøz ïä¥§¨
א. עמוד הם äøNòנו הרי לוג äòLzמהמאה ,ïBLàø øNòî שנשתיירו מהתשעים £¨¨©£¥¦¦§¨

הם ìçéîeהרי ,éðL øNòî,בביתו לו שיש מעות על שני המעשר את מחלל - ©£¥¥¦¥¥
התרומה  הפרשת על ורק לתקן, וצריך ברירה דין על לסמוך לו אין  לתקן  ובידו  שמאחר

ברירה, דין על לסמוך לו מותר לתקן בידו שאין éaøוהמעשר éøác ,ãiî äúBLå§¤¦¨¦§¥©¦
øéàî הוא חלק איזה יבורר שיפריש שלאחר כיון תנאו מועיל ולכך ברירה, שיש הסובר ¥¦

מתוקן. חולין זה היה ששתה ומה התרומה,

i"yx

äáãðì äùùåzzl gafnd uiwl .
lkn oigwely zern okezl
z`hge zeny` xzen ly zerexd
eltie xknie drxi oda epipyy
zegpnc `xza wxtae dacpl einc
dyy cbpk zextey dyy (:fw sc)
xnyne xnyn lkay zea` iza
enei ly z` xikn cg`e cg` lke
oi`y eneia lha gafn did m`e
zia ipa oigwel zepaxw `ian yi`
odn oigwele odly xtey zern a`
dpin rny gafnd uiw `ede zeler
daizk dil zi` dcedi 'xc zdin

:odilr aezk dide ipzwc
äéìòá åúîù úàèç íåùî äøéæâ.

epzpy milrad on cg` zn `ny
oda yic oeike xteya zern
z`hg zern edl ded ze`hg
mil zekled ode dilra ezny

npe glndmr zeaxern e`v
epiide oze` zelqete zexykd

:zeaexrzd iptnäéìòá åúîù
éàãåozpyn zny ea oircei ep`y .

:oaxw `l oiicre xteyl zern
éæåæ òáøà øåøáðåz`hgd inc .

yiy dpicn ifef xn`w ihiyt ifefe
dcixt inc ode ixev ifefa odn 'g
meia ea oipiw ecnr opzc zg`
raexde (.g zezixk) mizraxa
drax` `edy ixev xpic ivg `ed

:dpicn ifefäøéøá äéì úéì`l .
:`xeqi` ixynl dxixa` opiknq

íééúåëä ïéáî ïéé ç÷åìämcew .
milk el oi`e mdilr exfby

:zexyrne zenexz okezl yixtdläîåøú ïä éøäowzi owzl ecia yiy dnc zernd lr ipy xyrn lgine :ekeza .
`ede dnexzd did df xnele dxixa` oiknqc xyrne dnexzd ma yixti milk el eidiyke zaexrzd on dzeye

:oileg dzy

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

déì øîà,`axàîéz àìdcedi iax ixaca xnel jl oi` ± ¨©¥Ÿ¥¨
dilr mihgeyyàîéà àlà ,dîöò éðôaeixaca xnel jl yi ± ¦§¥©§¨¤¨¥¨

miypd lr mihgeyy,ïîöò éðôadcedi iax xaeq ,cigi lr la` ¦§¥©§¨
.mihgey oi`y

déì øîàxnel ozip ji` ,`axl `ppig xa `awer ax dywde xfg ± ¨©¥
,onvr ipta miypd lr mihgeyy dcedi iax ixacaïðéãáò éîike ± ¦¨§¦©

miyerïðúäå ,íéLð dlekL äøeáçy ,epzpyna epipy ixde ±ïéà £¨¤¨¨¦§¨§©¥
åàì éàî ,íépè÷e íéãáòå íéLð úøeáç ïéNBòdpynd oi` m`d ± ¦£©¨¦©£¨¦§©¦©¨

ly dxeag miyer oi`y zyxtzneäééãeçì íéLð,mnvr ipta ± ¨¦§©§
eäééãeçì íéãáòå,mnvr ipta ±eäééãeçì íépè÷e.mnvr ipta ± ©£¨¦§©§§©¦§©§

déì øîà,`axàìdpynd zpeek `l` ,dpynd yexit df oi` - ¨©¥Ÿ
ly dxeag miyer oi`y ,`id,íéãáòå íéLðly dxeag miyer oi`e ¨¦©£¨¦

micaríépè÷ely dxeag ,`xnbd zx`ane .cgiíéãáòå íéLðcgi §©¦¨¦©£¨¦
,miyer oi`íeMîyygúeìôzly dxeage ,zepf ±íéãáòå íépè÷ ¦¦§§©¦©£¨¦

,miyer oi` cgiíeMî¦
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migqt(oey`x meil)

äùàä ¯ éðéîù ÷øô
dpyna epipy(.`q lirl).leqt eiiepnl `ly gqtd z` hgeydy

`xnba x`azpe(my)weqtdn cnlp df oicy(c ai zeny)zqknA'§¦§©
dkixv gqtd zhigyy ,'dVd lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤
`ly ine ,okl mcewn gqtd lr miiepnd dxeagd ipa myl zeidl
wqer df wxt .epnn lek`l xeq` ,ezhigy zrya gqtd lr dpnp
zepnil ie`xd `ed ine ,gqtd z` mihgey in lr ,iepind ipipra

.eilr

äðùî
lg mdn dfi`a ,migqt ipy lr eze` epndy in oica dpc epzpyn

:iepind,dìòa úéáa àéäL ïîæa äMàäm`dìòa äéìò èçL- ¨¦¨¦§©¤¦§¥©§¨¨©¨¤¨©§¨
,egqt lr dze` dpndyåmb,dìòa ìMî ìëàz ,äéáà äéìò èçL §¨©¨¤¨¨¦¨Ÿ©¦¤©§¨

mixne` ep` ,dia` lya zepnil dvexy dyxit `ly onf lky
m` la` .dlra ly lr zepnil dzrc mzqd onyäëìäaìâø ¨§¨¤¤

ïBLàøoi`eyipd xg`lyúBNòìbgd zgny z`,äéáà úéáa ¦©£§¥¨¦¨
e ,odia` zial oey`xd lbxa jlil okxcy ze`eypd jxckèçL̈©

,äöBø àéäL íB÷îa ìëàz ,dìòa äéìò èçLå äéáà äéìòep`y oeik ¨¤¨¨¦¨§¨©¨¤¨©§¨Ÿ©§¨¤¦¨
l dticrn `id okid miwteqn.lek`íBúéoiqtexhet` ipy el yiy ¨

,eilr mipennyåéìò eèçMLd ipyàeäL íB÷îa ìëàé ,ïéñtBøèBtà ¤¨£¨¨©§§¦Ÿ©§¨¤
ïäéðL ìMî ìëàé àì ,ïéôzeL éðL ìL ãáò .äöBøleki epi` ± ¤¤¤¤§¥¨¦ŸŸ©¦¤§¥¤

oeik ,egqt lr cg`d edpnd m` elit` ,mdn cg` lyn lek`l
`l` lke` epi`e ,egqt lr eze` zepndl zeyx el ozp `l ipydy

.mdn cg` mr dpniiy oitzeyd ipy enikqd ok m`L éî`edBéöç ¦¤¤§
,Baø ìMî ìëàé àì ,ïéøBç ïa Béöçå ãáòdzid `l mzqd ony oeik ¤¤§¤§¤¦ŸŸ©¦¤©

.egqt lr ely zexigd wlg z` zepndl epec` zrc

àøîâ
oey`xd lbxa ,dlrae dia` dilr ehgyy dy`y ,dpyna epipy
:`xnbd zwiicn .dvex `idy mewna lk`z dia` ziaa `idy

dpéî úòîLy ,epzpyn ixacn cenll jl yi ±,äøéøa Léxnelk ¨§©¦¨¥§¥¨
mixne` ep` ,jk xg` xxazpe ,dligza xxean did `ly xacy
zrya eprci `l ef dy` ixdy ,rxtnl ok didy xxazpy
`idyk dlik`d zryae ,lek`l dvex `id in mr dhigyd
xxazpy mixne` ep` ,odn cg` mr lek`l dvex `idy zxne`
gqtd zhigye ,enr lek`l dzvx dhigyd zrya xaky rxtnl

:`xnbd dgec .dliaya mb eid ,enc zwixfeéàîmewna lk`z' ©
`idy'äöBødze` epl`yy ,dpyna xn`pyLaäèéçL úò ¨¦§©§¦¨

.lek`l dvex ip` df lyn dxn`e
,dvex `idy mewna lk`z oey`xd lbxay x`ean dpyna
:`xnbd dywn .dlra lyn zlke` i`ce ,jli`e ipyd lbxdne

,eäðéîøe,`ziixaa epipyäMàa ,dia` zial dkldy,ïBLàøä ìâø §¦§¦¨¤¤¨¦
,lek`l dvex `id in lyn dyxit `lyk,äéáà ìMî úìëBà¤¤¦¤¨¦¨

eïàkîipy lbxn -,Cìéàåm`,äéáà ìMî úìëBà ,äöBøm`e,äöBø ¦¨§¥©¨¤¤¦¤¨¦¨¨
zlke`.dìòa ìMîdpynd ixac z` mixzeq `ziixad ixace ¦¤©§¨

lk`zy dpyna x`ean oey`xd lbxd iably ,mipicd ipya
iable ,dia` lyn lk`zy x`ean `ziixaae ,dvex `idy mewna
`ziixaae ,dlra lyn lk`zy dpyna x`ean jli`e ipy lbxd

:`xnbd zvxzn .dvex `idy mewna lk`zy x`ean,àéL÷ àìŸ©§¨
ïàkxaecn ,`ziixaaa`idy dy`Cìéì äôeãø,dia` zial cinz ¨§§¨¥¥

,dia` lyn lek`l dzrc i`ce oey`xd lbxay mixne` ep` okle
e ,lek`l dvex `id inn miwteqn ep` ,jli`e ipy lbxneïàk̈

xaecn ,dpynaady`äôeãø dðéàL,dia` zial cinz jlil §¤¥¨§¨
i`ce jli`e ipy lbxny mixne` ep` okle ,dl aiag dlra ziay
inn miwteqn ep` oey`x lbxa wxe ,dlra lyn lek`l dzrc

.lek`l dzrc
:dia` zial jlil dtecxd dy` oipra dyxc d`ian `xnbd

áéúëc(i g mixiyd xiy),l`xyi zqpk zxne`yåéðéòá éúééä æà' ¦§¦¨¨¦¦§¥¨
'íBìL úàöBîk,eipira dnily iz`vnpe d"awd lr izaagzp ± §§¥¨

,ïðçBé éaø øîàåedfyäôeãøe ,äéîç úéáa äîéìL úàöîpL älëk §¨©©¦¨¨§©¨¤¦§¥§¥¨§¥¨¦¨§¨
Cìéìeãébäìz`dçáL,ding ziaa `id zlaewny.äéáà úéáa ¥¥§©¦¦§¨§¥¨¦¨

:oipr eze`a opgei iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdáéúk(ãë)§¦
(gi a ryed)ãBò éì éàø÷ú àìå éLéà éàø÷z 'ä íàð àeää íBiá äéäå'§¨¨©©§ª¦§§¦¦¦§Ÿ¦§§¦¦

,ïðçBé éaø øîà ,'éìòadidz `eal cizrly `id weqtd zpeek ©§¦¨©©¦¨¨
l`xyi zqpkälëk`idy,äéîç úéáadyea dpi`e d`yip xaky §©¨§¥¨¦¨

,dlran,äéáà úéáa älëk àìåiyi` i`xwz' aezkd zpeek idefe §Ÿ§©¨§¥¨¦¨
oi`eyip oeyl `ed zeyi`y 'ilra cer il i`xwz `le`ed ilrae ,

.oiqexi` oeyl
f`' weqtl mikenqd miweqta opgei iax yxcy dn d`ian `xnbd

xn`p :lirl `aedy 'eipira iziid(g g mixiyd xiy)äpè÷ eðì úBçà'¨¨§©¨
,'dì ïéà íéãLå,dpnn d`pd oi`e dwipn dpi`y xnelkéaø øîà §¨©¦¥¨¨©©¦

,ïðçBé,df weqta dxkfedy 'zeg`'dàìå ãBîìì äúëfL ,íìéò Bæ ¨¨¥¨¤¨§¨¦§§Ÿ
ãnìì äúëæuiaxdl dkf `l la` cenll dkfy ,l`ipc da didy ± ¨§¨§©¥

cnll dkf s`y xteqd `xfr z` dlcib laa la` ,l`xyia dxez
.l`xyi z`

xn`p(i weqt my),éðà' ,ïðçBé éaø øîà ,'úBìcânk éãLå äîBç éðà'£¦¨§¨©©¦§¨¨©©¦¨¨£¦
,äøBz Bæ ,'äîBç,`hgi `ly mc`d lr dpibn `idyéãLå' ¨¨§¨©

,íéîëç éãéîìz elà ,'úBìcânkmiwipny my lr miicy mi`xwpy ©¦§¨¥©§¦¥£¨¦
lr mipibnd milcbnk xecd lr mipibn mde ,mixg`l mzxez z`

.xird,ìàøNé úñðk Bæ ,'äîBç éðà' ,øîà àáøåz` mixceb mdy §¨¨¨©£¦¨§¤¤¦§¨¥
,miakek icaera rnhidln dnegk mnvrãLå'elà ,'úBìcânk é §¨©©¦§¨¥

,úBLøãî ézáe úBiñðë ézamde ,miaxl dxez my micnlny ¨¥§¥¦¨¥¦§¨
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המשך בעמוד ולו

ezny in` cenr ft sc ± iyily wxtmigqt
äðùîäìòá ìùî ìëàú .äùàäonf lk ,dlra ly lr zepnil dzrc `nzqnc Ð

.dia` lya dzrc `diy dyxit `lyïåùàøä ìâøzkll ze`eypd jxc jk Ð

.oi`eypd xg`y oey`xd lbx odia` zialäöåø àéäù íå÷îî ìëàúiwen `xnbae Ð

`l` ,dl `gip ida ol `wtqn jkld ,cinz dia` zial dpd cr jlil dtecx dpi`yk dl

.dyxit ok m`ïéñôåøèåôà,mipy el eidy Ð

edepnde.egqt lr dfe egqt lr dfìëàé àì
ïäéðù ìùî.df lyn `le df ly egqtn `l Ð

elit`eedpndegqt lr cg`dzeyx ozp in Ð

wlgl?df lr zepnil xg`d`l` dpwz el oi`e

dpniy odipy evx ok m`.cg`d mrìëàé àì
åáø ìùîeax zrc did `l `nzqnc Ð

zepnidlwlgzexigd.egqt lràøîâ
äøéøá ùé äðéî úòîùjzrc `wlq `w Ð

.xn`w dlik` zrya dvex `idy mewnn

,opixn`exxaedgqt i`dc dwixfe dhigyc

xitywixcfi`.`zz` i`dc dlrúòùá
äèéçùepl`yy Ð,dhigy zrya dit z`

.dvex ip` dfa :dxn`eäéáà ìùî úìëåàÐ

.mzqd onäôåãø äðéàùá ïéúéðúîjlil Ð

.dl aiag dlra ziac ,dia` zial cinz

,dixza `kiiy i`ce milbxd x`y lk ,jkld

oey`x lbxe,dtecxa `ziixae .wtq Ðjkld

oey`xd lbxjli`e o`kn ,dia` xza i`ce Ð

.wtq Ðíåìù úàöåîëÐizaagzp,eilr

.el dnily iz`vnpeäçáù ãéâäìj`id Ð

zlaewn.ding ziaa `idíéãùåwipdl Ð

.mixg`äì ïéà.dpnn d`pd oi`y Ðíìéò åæ
) xn`py ,l`ipc da didy Ðg l`ipcip`e" :(

mlira xy` oyeya (iziid l`ipc)."dpicnd

`le ,cenll dkfeuaxla` .l`xyia dxez

) aizkc ,xteqd `xfr dlcib laaf `xfr:(

[zxez z`] (zxeza) yexcl eaal oikd" (`ed)

d."htyne wg l`xyia cnlle [zeyrle] ,'

íéîëç éãéîìú åìà éãùåÐ,mixg` oiwipnd

miicyk.elldúåìãâîëoipibny Ð.xecd lr

íéòéèðëzerihp Ðzewpei,oiicr elwlwzp `ly

.xay oda rxi` `leúåãâåàùïäéçúôïäéìòáì
zenzeq Ðodigzt,odilral zewwcfny cr

opi`ezelrapzecibny :xg` oeyl .mixg`l

lr s`e ,odn yextl odilral dcp ly odigzt

.dax ozee`zy it÷øæîë åàìîå øîåà àåä ïëå
çáæî úåéåæëeda aizk mzdc zeief dn Ð

ici lr ,zeiefk epizepa inp `kd ,"e`lne"

ze`lnznyoi`e de`ze`eaiy cr `l` zewwfp

.odilraïäéîéá ìëéä äðáð åìéàëikdc Ð

rnyn.oipa oeyl zipaz ,lkid oipaa zeahegn

'åë åäéæåò éîéál`xyi zqpka ixii`c meyn Ð

dy` oeylaz`venk" oxn`ck ,lral z`ypd

,ryedc `dl inp hwp ,"mely:dia aizkc

.dinwl yixcck ,"iyi` i`xwz"íéàéáð äòáøà
edlekae ,edl yxtn dinwl Ðinia" :eda azk

fg` mzei edifer,"diwfgielgd oleky`apidl

,edifer iniaegtiwe.mikln drax` iigåéã àì
ïë øîà àìùel xn`y dnn cnl dz` Ð

zy` jl gw" :`ed jexa yecwd,"mipepf`le

oeyln d"dbd o`k iz`vn) :xg` `iapl ok xn`

xa ,"edifer inia" :eda aizk edlek mi`iap drax` :epiaxdkinnqenrae ."ediwfgi fg` mzei" :dia aizkc,rbpzp xaky `l` ,`apzp einia dkin ,edine ."edifer" `l` aizk `l

mzeieqenra .rxhvpy mcew eid dyly la` ,eny lr `xwp `l jkitl ,ux`d lr htey epaiptl mizpy" :xn`p,"yrxd) aizkc ,yrxd meia diryiee diryi" :(erepiezen`,"mitqd

eyrxyetxeyl mipeilrmipezgzeerlealgxw htynkezcreexrxry,rbpzp meid eze`e ,dpedkd lr.(olekl mcew ryedeïðéñøâ éëäzy` jl gw el xne` Ð,mipepfjk xg`e

.dgly el xne`éãìéåíéðåðæ.mixg` ly wtq jly wtq ,mipepf mipa jl clzy Ðäá ïéøîåâ,mz`ia Ð.mal zee`ze
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Ð`yixa la` .df lyn `le df lyn `l zlke` dpi`Ðzlke` `nzq elit`

.dlra lynïàëod zetecx miyp lkc :mz epiax xne` ± dtecx dpi`ya o`k dtecxa

,dtecx dpi`ya oizipzn iwen `zyde .oding ziaa zenily e`vnpyk odia` ziaa cibdl

zial dkld `l dteg xg`y oey`xd lbxay oebk

`ede ,dztegl ipy lbxa oizipzn ixiine .dia`

jkld .dkld `l eiptly lbxay ,dkildl oey`x

dtecx dpi`y oeikÐ`l dfa mb `nyc ,`ed wtq

lbxa ixiin oizipzn :inp i` .xxal dkixve ,jlz

dpi`e ,dztegl oey`xixiiny itl Ð dtecx

.dia` ziaa dgay dcibd lbxd mcew xaky

ipzwc `yixe .oey`x lbxa s` wtq ied jkle

dlra lyn lk`zÐxaky ,dzkildl ipy lbxa

dtecxa `ziixae .eiptly lbxa dia` ziaa dzid

dzrc i`cec ,dzkildle dztegl oey`xd lbxa

z`vnpy dgay cibdl dtecx `idc ,dia` lya

ipzwc jli`e o`kne .dnilyÐ.ipy lbxa epiid

dklde .wtq `ed f`c dgay dcibd `l oiicre

oizipzna ipzwcÐxak `wec i`c ,`wec e`l

elit` inp i` ,dia` lya dvexy dzrc dzlib

dkldÐla` .`ed wtq dxxia `ly onf lk

qxb i`e .qxb `l "zeyrl dkld"Ðxnel jixv

`d xity iz` `zyde .`weec e`l zeyrlc

"mely z`venk eipira iziid f`" :aizkc ,qxbc

mzqc di`x iziinc ,opgei 'x xn`e :inp qxbe .'ebe

.dgay cibdl dtecx dlkúåéåæëdn Ð gafn

.zecp mc o`k s` ,mc oldléîéáÐ edifer

`l dkinac ab lr s` .mi`iap drax` e`apzp

.ediwfgi fg` mzei inia `l` ,edifer dia aizk

xnel yi mzq `xw aizkc oeik ,mewn lkn

oiicr did f`e ,`apzp mzei zekln zlgzay

eizgz epa mzei jlne ,rbpzpy `l` ,ig edifer

.einia

øîàdnn Ð ryedl `ed jexa yecwd el

,yixc mipepf zy` zgwl el xn`y

.eaiyd jke el xn` jk `nzqny
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.mdl glq` ike ,xnelk ,ddinz oeyla `ed weqtd seqeøäzå'©©©
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õøàåmdáéúëc ãçà ïéð÷mda(hi ci ziy`xa)l`l mxa` KExA' , ¨¨¤¦§¨¤¨¦§¦¨©§¨§¥
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:ryeda miweqtdn micnely ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©
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ì ìa÷ àlL éðtî ,äãeäé éëìî íòñBîò ìò òøä ïBL.`iapd ¦©§¥§¨¦§¥¤Ÿ¦¥¨¨¨©¨
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.'ìàøNé Cìî LàBé ïa íòáøé éîéáe ,äãeäé éëìî äi÷æçézxxan §¦§¦¨©§¥§¨¦¥¨¨§¨¤¨¤¤¦§¨¥
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:`xnbd daiynáéúëc(i f qenr),ìà úéa ïäk äéöîà çìLiå' ¦§¦©¦§©£©§¨Ÿ¥¥¥
,[l` ziaa dzidy dxf dcearl odk didy-]Cìî íòáøé ìà¤¨¨§¨¤¤

éìò øL÷ ,øîàì ìàøNé'åâå Edivn` - 'l`xUi ziA axwA qFnr ¦§¨¥¥Ÿ¨©¨¤¨§¤¤¥¦§¨¥
,mraxia cxene xyew `edy qenr ly ezepba mraxil xtql gly

áéúëeok ixg`(`i f my)mraxil divn` xtiqy ,ñBîò øîà äë ék' §¦¦Ÿ¨©¨
,'åâå 'íòáøé úeîé áøça`l zn`ay oeik ,did rxd oeyl df xace ©¤¤¨¨¨§¨

mraxi zia lr xn` `l` ,axga zeni mraxiy qenr xn`
mcew aezky enk axga ezeniy(h f my)ly epa dixkf `ede ,

qenr z` zepbl dvxy divn` ixac z` laiw `l mraxie .mraxi
`l` ,eipiraCk ÷écö BúBà øîà íBìLå ñç ,øîà,axga bxd`y ± ¨©©§¨¨©©¦¨

ip` eli`e ,mikln eidi eipan zexec drax`y `edil xn`p ixdy
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.mikln eidi eipan zexec drax`y `edil

:lirl e`aedy ryeda miweqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbd
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,l`xyiøëBæ`edøîàpL ,íéîçøä úà(e ` ryed)éñBà àì ék'ãBò ó ¥¤¨©£¦¤¤¡©¦Ÿ¦
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.dgilq my

ïéáì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àì ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¥
úBneàä,mixg` mixaca myiprdl leki didy ,myiprdl liaya ¨

àlàmlbdøîàpL ,íéøb íäéìò eôñBziL éãk(dk a ryed),äézòøæe' ¤¨§¥¤¦§£¥¤¥¦¤¤¡©§©§¦¨
,'õøàa éìe ,drixf oirk didz zelbl mzkildyíeìkoi` m`d ± ¦¨¨¤§

íãàe gxehàlà ,äàñ òøBæickñéðëäìdpnn,ïéøBk änkjk ¨¨¥©§¨¤¨§©§¦©¨¦
.mixb l`xyi ux`a mdilr etqezi ,zelbdn exfgiykïðçBé éaøå§©¦¨¨

àëäî øîàxn`py ,weqtd jyndn cnlp df xac ±úà ézîçøå' ¨©¥¨¨§¦©§¦¤
äîçø àìexfgiyky cnlp o`kne ,'dY` iOr iOr `ll iYxn`e Ÿª¨¨§¨©§¦§Ÿ©¦©¦©¨

il eidie mda ewaci ,inrn eid `ly mze` s` ,zelbdn l`xyi
.mrl

:ryedn cnlpy sqep xac d`ian `xnbdéaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦
áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîLxn`py weqtd yexit dn ±(`i-i l ilyn), ¦§¤©©¦§¦

ìz ìà''zîLàå Eìl÷é ït åéðBãà ìà ãáò ïLlr oic xeqnz l` - ©©§¥¤¤¤£¨¤§©¤§§¨¨§¨
,`ed ryxy 'dl eilr wervl ,mc`áéúëeixg`y weqta xn`pe ± §¦

,ok,'Cøáé àì Bnà úàå ,ìl÷é åéáà øBc'yneozil `a df weqty rn ¨¦§©¥§¤¦Ÿ§¨¥
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áéúëc éàîxn`py weqtd yexit dn -(`i d mihtey),Bðæøt ú÷ãö' ©¦§¦¦§Ÿ¦§Ÿ
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lirl `xnbd(`"r),mikln drax` inia `apzp ryedy d`iad
:df oipra opgei iax ixac z` `xnbd d`ian dzre,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

úeðaøì dì éBàdxxyl -äéìòa úà úøa÷nLini z` zxvwny ± ¨¨©¨¤§©¤¤¤§¨¤¨
,da mi`ypzny oeik ,da miwifgndLixd,àéáðå àéáð ìk Eì ïéà ¤¥§¨¨¦§¨¦

çté÷ àlL[xaw±],åéîéa íéëìî äòaøàmini jix`dy xnelk ¤Ÿ¦©©§¨¨§¨¦§¨¨
,mdn xzeiøîàpL(` ` ediryi)ìò äæç øLà õBîà ïa eäéòLé ïBæç' ¤¤¡©£§©§¨¤¨£¤¨¨©

ìLeøéå äãeäé'åâå í.'dcEdi ikln EdIwfgi fg` mzFi EdIGr iniA §¨¦¨¨¦¦¥ª¦¨¨¨¨§¦§¦¨©§¥§¨

:ryeda miweqtdn micnely ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©
úBðnäì ,ìàøNé Cìî LàBé ïa íòáøé äëæ äî éðtî ,ïðçBé éaøcgi ©¦¨¨¦§¥¨¨¨¨¨§¨¤¨¤¤¦§¨¥§¦¨

ì ìa÷ àlL éðtî ,äãeäé éëìî íòñBîò ìò òøä ïBL.`iapd ¦©§¥§¨¦§¥¤Ÿ¦¥¨¨¨©¨
:zl`eye ,ef dyxc `xnbd zx`aneïìðîepivn okid ±éðîéàc± §¨¨§¦§¥

:`xnbd daiyn .dcedi ikln mr cgi mraxi dpnpyáéúëcryed) ¦§¦
(` `,æçà íúBé äifò éîéa éøàa ïa òLBä ìà äéä øLà 'ä øác'§©£¤¨¨¤¥©¤§¥¦¦¥ª¦¨¨¨¨

.'ìàøNé Cìî LàBé ïa íòáøé éîéáe ,äãeäé éëìî äi÷æçézxxan §¦§¦¨©§¥§¨¦¥¨¨§¨¤¨¤¤¦§¨¥
:`xnbdïìðîeepivn okide ±ìaé÷ àìcmraxiìòøä ïBL.qenr lr §¨¨§Ÿ¦¥¨¨¨

:`xnbd daiynáéúëc(i f qenr),ìà úéa ïäk äéöîà çìLiå' ¦§¦©¦§©£©§¨Ÿ¥¥¥
,[l` ziaa dzidy dxf dcearl odk didy-]Cìî íòáøé ìà¤¨¨§¨¤¤

éìò øL÷ ,øîàì ìàøNé'åâå Edivn` - 'l`xUi ziA axwA qFnr ¦§¨¥¥Ÿ¨©¨¤¨§¤¤¥¦§¨¥
,mraxia cxene xyew `edy qenr ly ezepba mraxil xtql gly

áéúëeok ixg`(`i f my)mraxil divn` xtiqy ,ñBîò øîà äë ék' §¦¦Ÿ¨©¨
,'åâå 'íòáøé úeîé áøça`l zn`ay oeik ,did rxd oeyl df xace ©¤¤¨¨¨§¨

mraxi zia lr xn` `l` ,axga zeni mraxiy qenr xn`
mcew aezky enk axga ezeniy(h f my)ly epa dixkf `ede ,

qenr z` zepbl dvxy divn` ixac z` laiw `l mraxie .mraxi
`l` ,eipiraCk ÷écö BúBà øîà íBìLå ñç ,øîà,axga bxd`y ± ¨©©§¨¨©©¦¨

ip` eli`e ,mikln eidi eipan zexec drax`y `edil xn`p ixdy
xec wx,`edil iyilyås`øîà íà,ok qenr,Bì äNòà äîixdy §¦¨©¨¤¡¤

Bì äøîà äðéëLdpzipy dghaddn xefgl `hgd mxb `nye ,ok §¦¨¨§¨
.mikln eidi eipan zexec drax`y `edil

:lirl e`aedy ryeda miweqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbd
àeä Ceøa LBãwä ìL Bñòk úòLa eléôà ,øæòìà éaø øîàlr ¨©©¦¤§¨¨£¦¦§©©§¤©¨¨

,l`xyiøëBæ`edøîàpL ,íéîçøä úà(e ` ryed)éñBà àì ék'ãBò ó ¥¤¨©£¦¤¤¡©¦Ÿ¦
,'ìàøNé úéa úà íçøàly oeyl xikfn ,`id zeprxety s`y ixd £©¥¤¥¦§¨¥

.mingxàëäî øîà àðéðç éaø øa éñBé éaøjyndn cnlp df xac ± ©¦¥©©¦£¦¨¨©¥¨¨
xn`py ,weqtd,'íäì àOà àNð ék's`e ,dgilq oeyl `edy ¦¨Ÿ¤¨¨¤

mdilr xikfn mewn lkn ,mdl glq` ike ,dinza ok weqtd xn`y
.dgilq my

ïéáì ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä äìâä àì ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¨©¨¨¤¦§¨¥§¥
úBneàä,mixg` mixaca myiprdl leki didy ,myiprdl liaya ¨

àlàmlbdøîàpL ,íéøb íäéìò eôñBziL éãk(dk a ryed),äézòøæe' ¤¨§¥¤¦§£¥¤¥¦¤¤¡©§©§¦¨
,'õøàa éìe ,drixf oirk didz zelbl mzkildyíeìkoi` m`d ± ¦¨¨¤§

íãàe gxehàlà ,äàñ òøBæickñéðëäìdpnn,ïéøBk änkjk ¨¨¥©§¨¤¨§©§¦©¨¦
.mixb l`xyi ux`a mdilr etqezi ,zelbdn exfgiykïðçBé éaøå§©¦¨¨

àëäî øîàxn`py ,weqtd jyndn cnlp df xac ±úà ézîçøå' ¨©¥¨¨§¦©§¦¤
äîçø àìexfgiyky cnlp o`kne ,'dY` iOr iOr `ll iYxn`e Ÿª¨¨§¨©§¦§Ÿ©¦©¦©¨

il eidie mda ewaci ,inrn eid `ly mze` s` ,zelbdn l`xyi
.mrl

:ryedn cnlpy sqep xac d`ian `xnbdéaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦
áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîLxn`py weqtd yexit dn ±(`i-i l ilyn), ¦§¤©©¦§¦

ìz ìà''zîLàå Eìl÷é ït åéðBãà ìà ãáò ïLlr oic xeqnz l` - ©©§¥¤¤¤£¨¤§©¤§§¨¨§¨
,`ed ryxy 'dl eilr wervl ,mc`áéúëeixg`y weqta xn`pe ± §¦

,ok,'Cøáé àì Bnà úàå ,ìl÷é åéáà øBc'yneozil `a df weqty rn ¨¦§©¥§¤¦Ÿ§¨¥
ike ,dywe ,'eipec` l` car oylz l`' recn mrhc íeMîz`åéáà ¦§¨¦

,Cøáé àì Bnà úàå ìl÷éoklìz ìàïL.eze`àlàyexitd i`ce §©¥§¤¦Ÿ§¨¥©©§¥¤¨
y ,`edøBc eléôàmiryx lyìà ,Cøáé àì Bnà úàå ìl÷é åéáàL £¦¤¨¦§©¥§¤¦Ÿ§¨¥©

ìz,åéðBãà ìà ãáò ïLeïìðî,df xac micnl ep` oipne ±,òLBäî ©§¥¤¤¤£¨§¨¨¥¥©
eidy s` lr l`xyi z` yiprdl yiy xn`y dn lr yprpy

.miryx
:zelbd oipra zetqep zeyxc d`ian `xnbd,àéòLBà éaø øîà̈©©¦©§¨

áéúëc éàîxn`py weqtd yexit dn -(`i d mihtey),Bðæøt ú÷ãö' ©¦§¦¦§Ÿ¦§Ÿ
.'ìàøNéa:`irye` iax x`anàeä Ceøa LBãwä äNò ä÷ãö §¦§¨¥§¨¨¨¨©¨¨

,úBneàä ïéáì ïøftL ,ìàøNéamdy oeiky ,cg` mewnl mlbd `le §¦§¨¥¤¦§¨§¥¨
.cgi mzelkl xyt` i` ,mixfetneðééäådaeyzd `id efe ± §©§

:oind mr dyrnd z` `xnbd d`iane .oinl `irye` iax aiydy
àðéî àeää déì øîàccg` oin el xn`y ±ïðéìòî ïðà ,àðéðç éaøì §¨©¥©¦¨§©¦£¦¨£©©£¦©

eëéépéî,mkn xzei miaeh ep` ±eëa áéúkxn`p mkay ±'` mikln) ¦©§§¦§
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המשך בעמוד סה



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(ipy meil)

íéøîzmicexh eidi `le ,laaa miievn mixnzdy ,mray ick §¨¦
,mzqpxtaådf ici lr.äøBza e÷ñòé §©©§©¨

:laaay mixnzd oipra dyrn d`ian `xnbdòì÷éà àleò- ¨¦§©
oncfdàúéãaîeôì,laaa `idyéøîúc àðéøéè déì eáéø÷eyibd ± §§§¦¨§¦¥¦§¨¨§©§¥

,mixnz `ln lq eiptlàæeæa éðä ék änk ,eäì øîàmilq dnk ± ¨©§©¨¦¨¥§¨
,cg` fefa mixknp el`kàæeæa úìz ,déì eøîàmilq dyly ± ¨§¥§¨§¨

,cg` fefa mixknpàæeæa àLáeãc àpö àìî ,øîàmixnz `ln lq ± ¨©§Ÿ©¨§§¨§¨
,cg` fefa laaa xknp yac mdn miyeryé÷ñò àì éàìááe©§¨¥Ÿ¨§¦

àúééøBàaweqrl mileki ixdy ,mzlki itk dxeza miwqer mpi` - §©§¨
.gxeh `lae lefa zepefn mdl yiy oeik cinzeäeøòö àéìéìa§¥§¨¦£

,leylya mixnzdìááa àæeæa àúBîc ànñ àpö àìî ,øîàlq ± ¨©§Ÿ©¨©¨§¨§¨§¨¤
,lefa mixknp mdy oeike ,cg` fefa laaa xknp zend mq `ln

,mze` mixrvne daxd mdn milke`àúééøBàa é÷ñò éàìááe± ©§¨¥¨§¦§©§¨
dxeza md miwqery ,mzlki itkn xzei dxeza miwqer laa ipae

.mixnzd mze` mixrvny it lr s`
:dle`bd oipra xfrl` iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdøîàå§¨©

áéúëc éàî ,øæòìà éaø(b a diryi)iyilyd ycwnd zia oiprl ©¦¤§¨¨©¦§¦
,`eal cizrl didiyøä ìà äìòðå eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå'§¨§©¦©¦§¨§§§©£¤¤©

,'åâå 'á÷òé éäìà úéa ìà 'äzia' `weec `xwp recn ,wiicl yie ¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ
àìå ,'á÷òé éäìàziaàlà ,÷çöéå íäøáà éäìàziady meyn ¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¤¨

,iyilydàìdidiBa áeúkL ,íäøáàkziad xd elv` `xwpy ± Ÿ§©§¨¨¤¨
myaøîàpL ,øä(ci ak ziy`xa)àìå ,'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà' ¨¤¤¡©£¤¥¨¥©§©¥¨¤§Ÿ

Ba áeúkL ÷çöékmya ziad xd elv` `xwpy ±øîàpL ,äãNmy) §¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©
(bq ck,àlà ,'äãOa çeNì ÷çöé àöiå'didiklv` xn`py en,á÷òé ©¥¥¦§¨¨©©¨¤¤¨§©£Ÿ

úéa BàøwL,ayein mewn `edyøîàpL(hi gk my),íL úà àø÷iå' ¤§¨©¦¤¤¡©©¦§¨¤¥
,'ìà úéa àeää íB÷nä`xwp jk meyne ,ziad xda did df mewne ©¨©¥¥

.awri my lr iyilyd ycwnd zia
:dle`bd oiprn ztqep dyxc d`ian `xnbdìBãb ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨

meiõea÷døîàpL ,õøàå íéîL Ba eàøápL íBék ,úBiìb(a a ryed), ¦¨ª§¤¦§§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
ïî eìòå ãçà Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé éðáe äãeäé éða eöa÷ðå'§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤Ÿ¤¨§¨¦

,'ìàòøæé íBé ìBãâ ék õøàämei epiidc ,'oediyipk mei' `ed enebxze ¨¨¤¦¨¦§¤§¤
,zelbdn l`xyi ly mqepikáéúëe(d ` ziy`xa)miny z`ixaa §¦

,ux`e,'ãçà íBé ø÷Bá éäéå áøò éäéå'ueaiw meil weqtd `xwy ixd ©§¦¤¤©§¦¤¤¨
mei' ux`de minyd z`ixa mei `xwpy enk ,'l`rxfi mei' zeielb

.'cg`
:dpyna epipy'åëå ïéñtBøèBtà åéìò eèçML íBúémewna lk`i ¨¤¨£¨¨©§§¦

:`xnbd zxne` .dvex `edydpéî úòîL,o`kn cenll jl yi ± ¨§©¦¨
y,äøéøa Léep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ,xnelk ¥§¥¨

eprci `l df mezi ixdy ,rxtnl ok didy xxazpy mixne`
dlik`d zryae ,lek`l dvex `ed in mr dhigyd zrya
zrya xaky xxazpy mixne` ep` ,df mr lek`l dvexy xne`y
mb eid ,enc zwixfe gqtd zhigye ,enr lek`l dvx dhigyd

:`xnbd dgec .eliaya,àøéæ éaø øîàyiy o`kn cenll oi` ¨©©¦¥¨
lek`l mezid lekiy dne ,dxixa oi`y okzi zn`a ik ,dxixa

xn`py meyn `ed ,qetexhet`d lyn(b ai zeny),'úéaì äN'¤©¨¦
ezia ipa lk xear dy gwil ziad lra lekiy jkn miyxeceìkî¦¨

,íB÷îly ezia ipan `ed mezid s`e ,mzrc `la s` xnelk ¨
`ll s` egqt lr ezepndl qetexhet`d lekie ,qetexhte`d

.ezrc
ziad lra lekiy oicd da x`eany `ziixa d`ian `xnbd

:mzrcn `ly ezia iyp` xear hegyl,ïðaø eðzxn`p(my)äN' ¨©¨¨¤
,'úéaìgqtd z` hegyl ziad lra lekiy df weqt zernyne ©¨¦

,ezia ipa lk xearãnìî,jkn micnle -ìò èçBLå àéáî íãàL §©¥¤¨¨¥¦§¥©
éãé[liaya-],íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe Bða §¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦

,ïzòcî ïéaeïzòcî àlL ïéaoeiky ,eilr zepnidl mivex mpi`yk ± ¥¦©§¨¥¤Ÿ¦©§¨
,ezia ipa miaygp md ixd ,miphwd eipa z` jpgl lhen eilry
mikenqy oeik ,miprpkd ezgtye ecar oke ,zegnl mileki mpi`e

.eixg` ekyni mgxk lrae ,ezia ipa md ixd ,eilr mdBðéà ìáà£¨¥
èçBL`lå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¥©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨

å ,íéøáòä`l,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìòipa miaygp mpi`y iptn ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨
.'zial dy'a millkp mpi`e ,df oiprl ezia
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianeèBçLé àì ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ¦§

å ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò àì íãà`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¨¨Ÿ©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨
å ,íéøáòä`lBða éãé ìò àeä èçBL ìáà ,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìò ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨£¨¥©§¥§

àlL ïéáe ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨¥¤Ÿ
ïleëå .ïzòcî,`ziixaa mixen`d lke ±eèçML,mnvraèçLå ¦©§¨§¨¤¨£§¨©

ïaø[mdly oec`d-]ìLa ïéàöBé ïéàå ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò ©¨£¥¤§¦§¤©¨§¥§¦§¤
äMàä ïî õeç ,ïîöòoeiky ,dnvr lya z`veiyäìBëiL`id ©§¨¦¨¦¨¤§¨

úBçîìleki dlra oi`e ,dlra lya z`vl dvex dpi`y xnele ¦§
.dnvr lya `id z`vei ,dgxk lra dxear hegyl

:`xnbd zl`eyäMà àðL éàîepane mixard ezgtye ecarn ©§¨¦¨
hegyl xyt` i` mdilr s`y `yixa epipy `lde ,milecbd ezae

:`xnbd zvxzn .mgxk lra,àáø øîà,`id `ziixad zpeek ¨©¨¨
léîãc ìëå äMà[minecd±],dì,mixard ezgtye ecar s` ok`y ¦¨§¨§¨¥¨

.mnvr lya mi`vei ,milecbd ezae epae
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa ± ¨¨©§¨

úøîà,max lya mi`vei mleky ,`ziixad dxn`y ±ïî õeç ¨§©¦
äMàäoeik dnvr lya d`veiy,úBçîì äìBëiLc ,rnyneàîòè ¨¦¨¤§¨¦§©£¨

meyn `ed ,dlra lya `le dnvr lya z`veiy mrhdy -éçîc§¨¥
,dlra lya z`vl dvex dpi`y dxn`e dzginy ±éçî àì àä± ¨Ÿ¨¥

,dzgin `l m` la`à÷ôðd`vei -,dìòa ìLadilr hgyy s`e ¨§¨§¤©§¨
,dzrcn `lyàLéø éðz÷ àäåzligza epipy ixdy ,dywe ± §¨¨¨¥¥¨

,milecbd eipa liaya `l hgey mc` oi`y ,`ziixadéãé ìò àìå§Ÿ©§¥
àä ,ïzòcî àlà ,BzLàaàîúñ,mzrc z` eyxit `ly -àì ¦§¤¨¦©§¨¨§¨¨Ÿ

à÷ôð:`xnbd zvxzn .elya mi`vei mpi` ±éàîyexitd dn ± ¨§¨©
odilr hgey epi`y `yixa exn`y dnaéøîàc åàì ,'ïzòcî àlà'¤¨¦©§¨¨§¨§¦

ïéàz`vl mivexy yxetna xnel md mikixvy yexitd oi` ± ¦
,elyaàlàmdilr hgeyy `ed yexitdàîúñaeyxit `ly ± ¤¨¦§¨¨

e ,z`vl mivex md in lyaàì øeîàc àëéä é÷etàìzpeeke ± §©¥¥¨§¨Ÿ
,elya z`vl mivex mpi`y exn`e egn m`y wx hrnl `ziixad

.mliaya hegyl leki epi` f`
lya z`vei mzqa dy`y ,xnel ozip ji` :`xnbd dywn aey

,dlraàäåy ,xn`p `ziixaa ixde ±ïaø èçLå eèçML ílek §¨¨¤¨£§¨©©¨
c ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò`ed df oicàîúñayxetna exn` `ly ± £¥¤§¦§¤©¨§¦§¨¨

,elya z`vl mivex mpi`yéðz÷å,`ziixaa df lr xn`pe ±õeç §¨¨¥
,úBçîì äìBëiL éðtî äMàä ïîs`y ixd ,elyn zlke` dpi`y ¦¨¦¨¦§¥¤§¨¦§

:`xnbd zvxzn .elya d`vei dpi` `nzqaïåék ,àáø øîà̈©¨¨¥¨
eèçML,mnvr liaya md,äfî ìBãb éeçéî Eì ïéàenk df ixde ¤¨£¥§¦¨¦¤

.yexita eginy
:dpyna epipy'åëå ïéôzeL éðL ìL ãáò.odipy lyn lk`i `l ¤¤¤§¥¨¦

:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbddéì éîødywd -áø §¦¥©
ïðz ,ïîçð áøì àáñ àðéò,epzpyna epipy ±ïéôzeL éðL ìL ãáò ¥¨¨¨§©©§¨§©¤¤¤§¥¨¦

,àéðúäå ,ïäéðL ìMî ìëàé àìm` oitzey ipy ly caräöø ŸŸ©¦¤§¥¤§¨©§¨¨¨
lek`lìëBà äfîm`eäöølek`ldéì øîà .ìëBà äfî,ongp ax ¦¤¥¨¨¦¤¥¨©¥

dì éøîàå ,àáñ àðéò,eaiyd df oeylayàîkeà àéútilk ± ¥¨¨¨§¨§¦¨©§¨§¨
,xrekn xnelk ,xegypéîe épéîCici lr xnelk ,jnne ipnn - ¦¦¦¨

,jl uxzn ip`e ziywdyàúzòîL íéizñzoic zezin` yxtzz ± ¦§©¥§©§§¨
,ef `iyew uxzl yi jke ,dféããäà éãô÷ãa ïéúéðúîepzpyn ± ©§¦¦¦§¨§¦©£¨¥

df zepdil mivex mpi`e ,df lr df micitwny mitzeya zxacn
dvex ipyd oi` ,card liaya mdn cg` hgy m` s` okle ,dfn
cg` s` lyn lek`l leki epi` okle ,exagn dpdi cara ewlgy

de .mdnàúééøamitzeya zxacnéããäà éãô÷ àìcmpi`y ± ¨©§¨§Ÿ¨§¦©£¨¥
.df lr df micitwn

:dpyna xn`pBaø ìMî ìëàé àì ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî¦¤¤§¤¤§¤§¤¦ŸŸ©¦¤©
.'åëå`weecy ,rnyn dpyndn :`xnbd dywnàìc àeä ,Baø ìMî¦¤©§Ÿ

àìå BlMî àì ìëàé àì ,àéðz àäå ,ìëàé ,Bîöò ìMî ìáà ,ìëàéŸ©£¨¦¤©§Ÿ©§¨©§¨ŸŸ©Ÿ¦¤§Ÿ
.Baø ìMî:`xnbd zvxznïàk äðBLàø äðLîk ïàk ,àéL÷ àì ¦¤©Ÿ©§¨¨§¦§¨¦¨¨

äðBøçà äðLîklyn lek`l card lekiy dxn`y dpynd ± §¦§¨©£¨
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המשך בעמוד ולק

ezny in` cenr gt sc ± iyily wxtmigqt
íéøîú.daxd laaa yi Ðàðéøéè.lq Ðàæåæá éðä éë äîëfefa el`n dnk Ð.cg`

,wgvic dcye ,dixend xdawric l` ziae.elltzd ziad xda mlek Ðúéá åàø÷ùÐ

.ayein mewníåéìàòøæéoediyipk mei Ðzxivik mei dil ixwe ,opinbxzn.ziy`xaùé
äøéøádfay xxaedy Ðeli` dhigy zrya dvxzp.edericedúéáì äùlra yi` Ð

ziadepgwi.ozrc jixv oi`e ,ezia ipa lklìò
éãéeilr miphwd ezae epay liaya Ð,okpgl

ozrcn oia jkldiwenck ,`nzqa epiidc Ð

ozrcn `ly oia ,onwloileki oi` ,`l ixn`c Ð

ecar oke .zegnlmgxk lr miprpkd ezgtye

ekynioikenqc ,eixg`ezgty la` .eilr

`l` dl zgkyn `lc ab lr s` ,zixard

oipniqa d`vei `dc ,dphwaeilr oi`c oeik Ð

,dkpgl.zegnl dleki,jci` `ipz :opiqxb ikd

,milecbd ezae epa ici lr `l mc` hegyi `l

ci lr `le ,mixard ezgtye ecar ici lr `le

ueg .'ek `ed hgey la` .ozrcn `l` ,ezy`

z`veiy dy`d ondz`gny iptn ,dnvr lya

) ol `niiwc ,d`gndy` dleki :(a,fr oihib

dyer ipi`e jlyn zipefp ipi` dlral xn`zy

:opiqxb ikd .jkxvläùà àðù éàî,xnelk Ð

epae ,mixard ezgtye ecarn idi` `py i`n

.milecbd ezaeéîãã ìëå äùà àáø øîà :éðùîå
äì.ipd lk epiidc Ðíéìåëéùúåçîìrnyn Ð

d`gny,i`gnc `nrh :`nl` ,d`gn mdly

`nzq `d.opiqxb ikd .dlra lya d`vei Ð

àì øåîàã àëéä é÷åôàì,oivex ep` oi` Ð

.d`gn epiidcéãô÷ãáéããäà,milrad ipy Ð

dvxzp elit` ,jkld .dfn df zepdil oivex oi`e

elyn card lk`iy cg`ddvex exiag oi` Ð

dpdiy.exiag lyn ewlgäðåùàø äðùîëÐ

,envr lyn lk`i `l ,lld zia exfgy mcew

.ezrc xg` jynp zecar wlg oi`y iptn

äðåøçà äðùîëepiciae li`ed ÐexxgylÐ

.envr lyn lke`e ,oixeg oak `ed ixd
íúð÷ú
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úòîùlirl `nlyac ,dhigy zrya dvex i`n jiiy `l `kd Ð dxixa yi dpin

`wlqc ab lr s` ,llk zlke` dpi` dhigy zrya dxxia `l i`c opirny`

dhigy zrya dvex m` ,`kd la` .ith `xixb dlra xzac jzrcÐ.ol rnyn `w i`n

äù`xif 'xl dil zi` ikde .`ziixe`c e`l zial dyc meyn :yexit Ð mewn lkn zial

m`e .(`,el mixcp) "xcend oia oi`" wxta diteb

ohwc idp ?eiepnl `ly gqt lik`n j`ide :xn`z

eyixtdl oieevn oic zia oi` zeliap lke`Ð

"yxg" wxta xn`ck ,xeq` micia el zetql

opitli mzdc :wgvi epiax xne`e !(`,ciw zenai)

nmivxyc `inec `l` xeq` `le ,"melk`z `l"

devn jepg `ki`c `peeb i`dk la` ,zeliapeÐ

.ixy

ìò`aac `nw wxta Ð miphwd ezae epa ici

xn`c o`nl `ki` d`ivn iab (a,ai) `rivn

ogly lre jenqe lecb `l` ,ynn ohw ohw `lc

eia`Ð,ynn ohw jgxk lr `kd .ohw edf

`lye .ezrcn `ly oia ezrcn oia opixn`cn

milecbe .`l ixn`c epiid jenqa opixn` ezrcn

ogly lr oikenq elit` ,zegnl mcia yic `hiyt

.odia`ïìåëåol rnyn `w Ð 'ek ehgyy

ehgyc oeik ,`nzq elit`Ðlecb iegin jl oi`

.jenqa opixn`ck ,dfn

ïéúéðúîictwc yxtl oi` Ð iccd` ictwca

z` zepddl dvex cg` lk oi`y

xyt` i`c lk`i `l ewlg elit` jkle ,exiag

hgeyy cg` lk ok m` .exiag wlg mb dpdi `ly

elyn ewlg dpdiy xeaq `ed hgeyd ike ,eilr

hgyyk ixiin `nzqnc ?exiag wlg dpdi `le

.'ek eilr ehgyy mezi ,`yixc `inec eax eilr

envr lyn lk`i `l i`n` car eivgy inc :cere

s` zepddl i`ce ezrcc ?dpey`x dpynl s`

yexitk d`xp jkl !daeg ici z`vl ick eax wlg

ictwc :qxhpewdÐdpdiy dvex epi` cg` lky

,exiag wlg lr s` hgeye ,exiag lyn ewlg

.elyn ewlg lk`i m` citwn epi` exiagy xeaqe

s` dpey`x dpynl lk`i `l car eivg ,jkle

.envr lynàùéìm`e Ð leki epi` dgty

(h ziy`xa) "eaxe ext"c dyr izile :xn`z

yie !(bk mixac) "ycw didi `l"c e`l dgcie

dl xyt`c ,dyr `kilc ,dcic meyn :xnel

`le ,e`l xwrin d`ia zlgzac :cere .cara

:xn`z m`e .rxf z`veda `l` dyr miiwin

!dgtya xzen didie ixar cara envr xeknie

epi` inp f`c ,bdep laeid oi`y onfa :xnel yie

xeq`c :wgvi epiax xne` cere .ixar car bdep

`nw wxta opixn`ck ,ixar cara envr xeknl

dgty divg `yi :xn`z m`e .(a,ak) oiyecwc

zecar cv iz`c :xnel yie !oixeg za divge

,zxfnn `yie :xn`z m`e .zexig cva ynzyne

my) "xne`d" wxtac ,dgtya xzen xfnnc

.xdhil mixfnn mileki :oetxh iax xn` (`,hq

,zexig cva inp xzene .dgty `yep xfnn ,cvik

:xnel yie !dfa df `al mixzen ixifnne ixexgc

oiqtez oiyecw car eivg i`Ðzecar cv iz`

iqtz `l i`e .yi` zy` cva ynzyneÐok m`

(`,bn oihib) "gleyd"ae .zepf zlira ezlira

:mz epiax xne` cere .`l i` iqtz i` dil `wtqn

`al mixzen ipizpe ixexgc ,dpizp `yie :xn`z m`e .oixfnn zeaxdl dpwz oi`cdgtya xzen xfnnc ab lr s`c :xnel yie !dfa dfÐxfnnd `ed cnere ycwc ,da xeq`c xyt` oizp

dil `lbxn dpizpe zxfnnc (a,dt zenai) "zexzen yi"a opixn`c `de ."ycw didi `l"c e`la xzen jkle ,oiyecw iqtz `lc xeqi`n xvepyÐ,dgty epa `yiy erxf xiykdl lekiy itl

dgtya xeq` oizpc ab lr s`eÐ.dpizp aiqp `w `dc ,xeqi`a dil ztk` `l `xab i`d
oitek
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,àzéãaîeôì òì÷éà àleò .äøBza e÷ñòéå íéøîz§¨¦§©©§©¨¨¦§©§§©¦¨
éðä ék änk :eäì øîà éøîúc àðéøéè déì eáéø÷§¦¥¦¦¨§©§¥£©§©¨¦¨¥
àpö àìî :øîà .àæeæa úìz :déì eøîà ?àæeæa§¨£©¥§©§¨£©§Ÿ©¨
àéìéìa !àúééøBàa é÷ñò àì éàìááe àæeæa àLáeãc§§¨§¨©§¨¥¨¨§¦§©§¨§¥§¨
,ìááa àæeæa àúBîc ànñ àpö àìî :øîà .eäeøòö¦££©§Ÿ©¨©¨§¨§¨§¨¤
éàî ,øæòìà éaø øîàå !àúééøBàa é÷ñò éàìááe©§¨¥¨§¦§©§¨§¨©©¦¤§¨¨©
ìà äìòðå eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå" :áéúëc¦§¦§¨§©¦©¦§¨§§§©£¤¤

øääàìå á÷òé éäìà "'åâå á÷òé éäìà úéa ìà ' ©¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ
Ba áeúkL íäøáàk àì :àlà !?÷çöéå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¤¨Ÿ§©§¨¨¤¨
àìå ,"äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà" :øîàpL 'øä'©¤¤¡©£¤¥¨¥©§©¥¨¤§Ÿ
çeNì ÷çöé àöiå" :øîàpL ,äãN Ba áeúkL ÷çöék§¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©©¥¥¦§¨¨©
àø÷iå" :øîàpL ,úéa BàøwL á÷òék àlà ."äãOa©¨¤¤¨§©£Ÿ¤§¨©¦¤¤¡©©¦§¨
ìBãb :ïðçBé éaø øîà ."ìà úéa àeää íB÷nä íL úà¤¥©¨©¥¥¨©©¦¨¨¨
:øîàpL ,õøàå íéîL Ba eàøápL íBik úBiìb õea÷¦¨ª©¤¦§§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé éðáe äãeäé éða eöa÷ðå"§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤Ÿ
:áéúëe ,"ìàòøæé íBé ìBãb ék õøàä ïî eìòå ãçà¤¨§¨¦¨¨¤¦¨¦§§¤§¦
åéìò eèçML íBúé" ."ãçà íBé ø÷á éäéå áøò éäéå"©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¨¤¨£¨¨

'åëå ïéñtBøèBtàéaø øîà !äøéøa Lé :dpéî zòîL ." ©§§¦¨§©§¦¨¥§¥¨¨©©¦
"úéaì äN" :àøéæ¯äN" :ïðaø eðz .íB÷î ìkî ¥¨¤©¨¦¦¨¨¨©¨©¤

"úéaì¯Bzáe Bða éãé ìò èçBLå àéáî íãàL ãnìî ©¨¦§©¥¤¨¨¥¦§¥©§¥§¦
ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨
Bzáe Bða éãé ìò èçBL Bðéà ìáà .ïzòcî àlL ïéa¥¤Ÿ¦©§¨£¨¥¥©§¥§¦
ãé ìòå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä©§¦§©§¥©§§¦§¨¨¦§¦§©©
àì íãà èBçLé àì :Cãéà àéðz .ïzòcî àlà BzLà¦§¤¨¦©§¨©§¨¦¨Ÿ¦§¨¨Ÿ
.ïzòcî àlà BzLà ãé ìòå ,íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨
ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe Bða éãé ìò àeä èçBL ìáà£¨¥©§¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨

ïaø èçLå eèçML ïleëå .ïzòcî àlL ïéáeïäéìò¯ìLa ïéàöBé ïéàå ,ïaø ìLa ïéàöBé ¥¤Ÿ¦©§¨§¨¤¨£§¨©©¨£¥¤§¦§¤©¨§¥§¦§¤
.dì éîãc ìëå äMà :àáø øîà ?äMà àðL éàî .úBçîì äìBëiL äMàä ïî õeç ,ïîöò©§¨¦¨¦¨¤§¨¦§©§¨¦¨¨©¨¨¦¨§¨§¨¥¨

àîòè .úBçîì äìBëiL äMàä ïî õeç :zøîà :àéL÷ àôeb àä¯éçî àì àä ,éçîc¯ ¨¨©§¨¨§©§¦¨¦¨¤§¨¦§©§¨§¨¥¨¨¨¥
àîúñ àä ,ïzòcî àlà BzLà éãé ìò àìå :àLéø éðú÷ àäå .dìòa ìLa à÷ôð¯àì ¨§¨§¤©£¨§¨¨¨¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¤¨¦©§¨¨§¨¨¨

.'àì' øeîàc àëéä é÷Btàì .àîúña àlà ,'ïéà' éøîàc åàì "ïzòcî àlà" éàî !à÷ôð̈§¨©¤¨¦©§¨¨§¨§¦¦¤¨¦§¨¨§©¥¥¨§©¨
äMàä ïî õeç" éðú÷å ,àîúñác "ïaø ìLa ïéàöBé ïäéìò ïaø èçLå eèçML ílek" àäå§¨¨¤¨£§¨©©¨£¥¤§¦§¤©¨§¦§¨¨§¨¨¥¦¨¦¨

eèçML ïåék :àáø øîà !"úBçîì äìBëiL éðtî¯éðL ìL ãáò" .äfî ìBãb éeçéî Eì ïéà ¦§¥¤§¨¦§¨©¨¨¥¨¤¨£¥§¦¨¦¤¤¤¤§¥
'åëå ïéôzeLìëàé àì ïéôzeL éðL ìL ãáò :ïðz ,ïîçð áøì àáñ àðéò áø déì éîø ." ¨¦¨¥¥©¥¨¨¨§©©§¨§©¤¤¤§¥¨¦ŸŸ©

:dì éøîàå ,àáñ àðéò :déì øîà !ìëBà äfî äöø ìëBà äfî äöø :àéðúäå .ïäéðL ìMî¦¤§¥¤§¨©§¨¨¨¦¤¥¨¨¦¤¥¨©¥¥¨¨¨§¨§¦¨
péîe épéî ,àîëeà àéútïéúéðúî .àúúòîL íéizñz C¯àúééøa ,éããäà éãô÷ãa¯àìc ©§¨¨¨¦¦¦¨¦§©¥§©£¨¨©§¦¦¦§¨§¦©£¨¥¨©§¨§¨

àeä Baø ìMî ."'åëå Baø ìMî ìëàé àì ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî" .éããäà éãô÷̈§¦©£¨¥¦¤¤§¤¤§¤§¤¦ŸŸ©¦¤©¦¤©
Bîöò ìMî ìáà ,ìëàé àìc¯!Baø ìMî àìå BlMî àì ìëàé àì :àéðz àäå .ìëàé §ŸŸ©£¨¦¤©§Ÿ©§¨©§¨ŸŸ©Ÿ¦¤§Ÿ¦¤©

ïàk :àéL÷ àì¯ïa Béöçå ãáò BéöçL éî :ïðúc .äðBøçà äðLîk ïàk ,äðBLàø äðLîk ¨©§¨¨§¦§¨¦¨¨§¦§¨©£¨¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤
ïéøBç¯:íéøîBà éànL úéa ,ìlä úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥¥©©§¦
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(ipy meil)

íéøîzmicexh eidi `le ,laaa miievn mixnzdy ,mray ick §¨¦
,mzqpxtaådf ici lr.äøBza e÷ñòé §©©§©¨

:laaay mixnzd oipra dyrn d`ian `xnbdòì÷éà àleò- ¨¦§©
oncfdàúéãaîeôì,laaa `idyéøîúc àðéøéè déì eáéø÷eyibd ± §§§¦¨§¦¥¦§¨¨§©§¥

,mixnz `ln lq eiptlàæeæa éðä ék änk ,eäì øîàmilq dnk ± ¨©§©¨¦¨¥§¨
,cg` fefa mixknp el`kàæeæa úìz ,déì eøîàmilq dyly ± ¨§¥§¨§¨

,cg` fefa mixknpàæeæa àLáeãc àpö àìî ,øîàmixnz `ln lq ± ¨©§Ÿ©¨§§¨§¨
,cg` fefa laaa xknp yac mdn miyeryé÷ñò àì éàìááe©§¨¥Ÿ¨§¦

àúééøBàaweqrl mileki ixdy ,mzlki itk dxeza miwqer mpi` - §©§¨
.gxeh `lae lefa zepefn mdl yiy oeik cinzeäeøòö àéìéìa§¥§¨¦£

,leylya mixnzdìááa àæeæa àúBîc ànñ àpö àìî ,øîàlq ± ¨©§Ÿ©¨©¨§¨§¨§¨¤
,lefa mixknp mdy oeike ,cg` fefa laaa xknp zend mq `ln

,mze` mixrvne daxd mdn milke`àúééøBàa é÷ñò éàìááe± ©§¨¥¨§¦§©§¨
dxeza md miwqery ,mzlki itkn xzei dxeza miwqer laa ipae

.mixnzd mze` mixrvny it lr s`
:dle`bd oipra xfrl` iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdøîàå§¨©

áéúëc éàî ,øæòìà éaø(b a diryi)iyilyd ycwnd zia oiprl ©¦¤§¨¨©¦§¦
,`eal cizrl didiyøä ìà äìòðå eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå'§¨§©¦©¦§¨§§§©£¤¤©

,'åâå 'á÷òé éäìà úéa ìà 'äzia' `weec `xwp recn ,wiicl yie ¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ
àìå ,'á÷òé éäìàziaàlà ,÷çöéå íäøáà éäìàziady meyn ¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¤¨

,iyilydàìdidiBa áeúkL ,íäøáàkziad xd elv` `xwpy ± Ÿ§©§¨¨¤¨
myaøîàpL ,øä(ci ak ziy`xa)àìå ,'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà' ¨¤¤¡©£¤¥¨¥©§©¥¨¤§Ÿ

Ba áeúkL ÷çöékmya ziad xd elv` `xwpy ±øîàpL ,äãNmy) §¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©
(bq ck,àlà ,'äãOa çeNì ÷çöé àöiå'didiklv` xn`py en,á÷òé ©¥¥¦§¨¨©©¨¤¤¨§©£Ÿ

úéa BàøwL,ayein mewn `edyøîàpL(hi gk my),íL úà àø÷iå' ¤§¨©¦¤¤¡©©¦§¨¤¥
,'ìà úéa àeää íB÷nä`xwp jk meyne ,ziad xda did df mewne ©¨©¥¥

.awri my lr iyilyd ycwnd zia
:dle`bd oiprn ztqep dyxc d`ian `xnbdìBãb ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨

meiõea÷døîàpL ,õøàå íéîL Ba eàøápL íBék ,úBiìb(a a ryed), ¦¨ª§¤¦§§¨©¦¨¨¤¤¤¡©
ïî eìòå ãçà Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé éðáe äãeäé éða eöa÷ðå'§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤Ÿ¤¨§¨¦

,'ìàòøæé íBé ìBãâ ék õøàämei epiidc ,'oediyipk mei' `ed enebxze ¨¨¤¦¨¦§¤§¤
,zelbdn l`xyi ly mqepikáéúëe(d ` ziy`xa)miny z`ixaa §¦

,ux`e,'ãçà íBé ø÷Bá éäéå áøò éäéå'ueaiw meil weqtd `xwy ixd ©§¦¤¤©§¦¤¤¨
mei' ux`de minyd z`ixa mei `xwpy enk ,'l`rxfi mei' zeielb

.'cg`
:dpyna epipy'åëå ïéñtBøèBtà åéìò eèçML íBúémewna lk`i ¨¤¨£¨¨©§§¦

:`xnbd zxne` .dvex `edydpéî úòîL,o`kn cenll jl yi ± ¨§©¦¨
y,äøéøa Léep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ,xnelk ¥§¥¨

eprci `l df mezi ixdy ,rxtnl ok didy xxazpy mixne`
dlik`d zryae ,lek`l dvex `ed in mr dhigyd zrya
zrya xaky xxazpy mixne` ep` ,df mr lek`l dvexy xne`y
mb eid ,enc zwixfe gqtd zhigye ,enr lek`l dvx dhigyd

:`xnbd dgec .eliaya,àøéæ éaø øîàyiy o`kn cenll oi` ¨©©¦¥¨
lek`l mezid lekiy dne ,dxixa oi`y okzi zn`a ik ,dxixa

xn`py meyn `ed ,qetexhet`d lyn(b ai zeny),'úéaì äN'¤©¨¦
ezia ipa lk xear dy gwil ziad lra lekiy jkn miyxeceìkî¦¨

,íB÷îly ezia ipan `ed mezid s`e ,mzrc `la s` xnelk ¨
`ll s` egqt lr ezepndl qetexhet`d lekie ,qetexhte`d

.ezrc
ziad lra lekiy oicd da x`eany `ziixa d`ian `xnbd

:mzrcn `ly ezia iyp` xear hegyl,ïðaø eðzxn`p(my)äN' ¨©¨¨¤
,'úéaìgqtd z` hegyl ziad lra lekiy df weqt zernyne ©¨¦

,ezia ipa lk xearãnìî,jkn micnle -ìò èçBLå àéáî íãàL §©¥¤¨¨¥¦§¥©
éãé[liaya-],íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe Bða §¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦

,ïzòcî ïéaeïzòcî àlL ïéaoeiky ,eilr zepnidl mivex mpi`yk ± ¥¦©§¨¥¤Ÿ¦©§¨
,ezia ipa miaygp md ixd ,miphwd eipa z` jpgl lhen eilry
mikenqy oeik ,miprpkd ezgtye ecar oke ,zegnl mileki mpi`e

.eixg` ekyni mgxk lrae ,ezia ipa md ixd ,eilr mdBðéà ìáà£¨¥
èçBL`lå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¥©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨

å ,íéøáòä`l,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìòipa miaygp mpi`y iptn ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨
.'zial dy'a millkp mpi`e ,df oiprl ezia
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianeèBçLé àì ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ¦§

å ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò àì íãà`lBúçôLå Bcáò éãé ìò ¨¨Ÿ©§¥§¦©§¦§©§¥©§§¦§¨
å ,íéøáòä`lBða éãé ìò àeä èçBL ìáà ,ïzòcî àlà ,BzLà ãé ìò ¨¦§¦§©©¦§¤¨¦©§¨£¨¥©§¥§

àlL ïéáe ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä Bzáe¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨¥¤Ÿ
ïleëå .ïzòcî,`ziixaa mixen`d lke ±eèçML,mnvraèçLå ¦©§¨§¨¤¨£§¨©

ïaø[mdly oec`d-]ìLa ïéàöBé ïéàå ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò ©¨£¥¤§¦§¤©¨§¥§¦§¤
äMàä ïî õeç ,ïîöòoeiky ,dnvr lya z`veiyäìBëiL`id ©§¨¦¨¦¨¤§¨

úBçîìleki dlra oi`e ,dlra lya z`vl dvex dpi`y xnele ¦§
.dnvr lya `id z`vei ,dgxk lra dxear hegyl

:`xnbd zl`eyäMà àðL éàîepane mixard ezgtye ecarn ©§¨¦¨
hegyl xyt` i` mdilr s`y `yixa epipy `lde ,milecbd ezae

:`xnbd zvxzn .mgxk lra,àáø øîà,`id `ziixad zpeek ¨©¨¨
léîãc ìëå äMà[minecd±],dì,mixard ezgtye ecar s` ok`y ¦¨§¨§¨¥¨

.mnvr lya mi`vei ,milecbd ezae epae
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa ± ¨¨©§¨

úøîà,max lya mi`vei mleky ,`ziixad dxn`y ±ïî õeç ¨§©¦
äMàäoeik dnvr lya d`veiy,úBçîì äìBëiLc ,rnyneàîòè ¨¦¨¤§¨¦§©£¨

meyn `ed ,dlra lya `le dnvr lya z`veiy mrhdy -éçîc§¨¥
,dlra lya z`vl dvex dpi`y dxn`e dzginy ±éçî àì àä± ¨Ÿ¨¥

,dzgin `l m` la`à÷ôðd`vei -,dìòa ìLadilr hgyy s`e ¨§¨§¤©§¨
,dzrcn `lyàLéø éðz÷ àäåzligza epipy ixdy ,dywe ± §¨¨¨¥¥¨

,milecbd eipa liaya `l hgey mc` oi`y ,`ziixadéãé ìò àìå§Ÿ©§¥
àä ,ïzòcî àlà ,BzLàaàîúñ,mzrc z` eyxit `ly -àì ¦§¤¨¦©§¨¨§¨¨Ÿ

à÷ôð:`xnbd zvxzn .elya mi`vei mpi` ±éàîyexitd dn ± ¨§¨©
odilr hgey epi`y `yixa exn`y dnaéøîàc åàì ,'ïzòcî àlà'¤¨¦©§¨¨§¨§¦

ïéàz`vl mivexy yxetna xnel md mikixvy yexitd oi` ± ¦
,elyaàlàmdilr hgeyy `ed yexitdàîúñaeyxit `ly ± ¤¨¦§¨¨

e ,z`vl mivex md in lyaàì øeîàc àëéä é÷etàìzpeeke ± §©¥¥¨§¨Ÿ
,elya z`vl mivex mpi`y exn`e egn m`y wx hrnl `ziixad

.mliaya hegyl leki epi` f`
lya z`vei mzqa dy`y ,xnel ozip ji` :`xnbd dywn aey

,dlraàäåy ,xn`p `ziixaa ixde ±ïaø èçLå eèçML ílek §¨¨¤¨£§¨©©¨
c ,ïaø ìLa ïéàöBé ,ïäéìò`ed df oicàîúñayxetna exn` `ly ± £¥¤§¦§¤©¨§¦§¨¨

,elya z`vl mivex mpi`yéðz÷å,`ziixaa df lr xn`pe ±õeç §¨¨¥
,úBçîì äìBëiL éðtî äMàä ïîs`y ixd ,elyn zlke` dpi`y ¦¨¦¨¦§¥¤§¨¦§

:`xnbd zvxzn .elya d`vei dpi` `nzqaïåék ,àáø øîà̈©¨¨¥¨
eèçML,mnvr liaya md,äfî ìBãb éeçéî Eì ïéàenk df ixde ¤¨£¥§¦¨¦¤

.yexita eginy
:dpyna epipy'åëå ïéôzeL éðL ìL ãáò.odipy lyn lk`i `l ¤¤¤§¥¨¦

:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbddéì éîødywd -áø §¦¥©
ïðz ,ïîçð áøì àáñ àðéò,epzpyna epipy ±ïéôzeL éðL ìL ãáò ¥¨¨¨§©©§¨§©¤¤¤§¥¨¦

,àéðúäå ,ïäéðL ìMî ìëàé àìm` oitzey ipy ly caräöø ŸŸ©¦¤§¥¤§¨©§¨¨¨
lek`lìëBà äfîm`eäöølek`ldéì øîà .ìëBà äfî,ongp ax ¦¤¥¨¨¦¤¥¨©¥

dì éøîàå ,àáñ àðéò,eaiyd df oeylayàîkeà àéútilk ± ¥¨¨¨§¨§¦¨©§¨§¨
,xrekn xnelk ,xegypéîe épéîCici lr xnelk ,jnne ipnn - ¦¦¦¨

,jl uxzn ip`e ziywdyàúzòîL íéizñzoic zezin` yxtzz ± ¦§©¥§©§§¨
,ef `iyew uxzl yi jke ,dféããäà éãô÷ãa ïéúéðúîepzpyn ± ©§¦¦¦§¨§¦©£¨¥

df zepdil mivex mpi`e ,df lr df micitwny mitzeya zxacn
dvex ipyd oi` ,card liaya mdn cg` hgy m` s` okle ,dfn
cg` s` lyn lek`l leki epi` okle ,exagn dpdi cara ewlgy

de .mdnàúééøamitzeya zxacnéããäà éãô÷ àìcmpi`y ± ¨©§¨§Ÿ¨§¦©£¨¥
.df lr df micitwn

:dpyna xn`pBaø ìMî ìëàé àì ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî¦¤¤§¤¤§¤§¤¦ŸŸ©¦¤©
.'åëå`weecy ,rnyn dpyndn :`xnbd dywnàìc àeä ,Baø ìMî¦¤©§Ÿ

àìå BlMî àì ìëàé àì ,àéðz àäå ,ìëàé ,Bîöò ìMî ìáà ,ìëàéŸ©£¨¦¤©§Ÿ©§¨©§¨ŸŸ©Ÿ¦¤§Ÿ
.Baø ìMî:`xnbd zvxznïàk äðBLàø äðLîk ïàk ,àéL÷ àì ¦¤©Ÿ©§¨¨§¦§¨¦¨¨

äðBøçà äðLîklyn lek`l card lekiy dxn`y dpynd ± §¦§¨©£¨
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המשך בעמוד ולק

ezny in` cenr gt sc ± iyily wxtmigqt
íéøîú.daxd laaa yi Ðàðéøéè.lq Ðàæåæá éðä éë äîëfefa el`n dnk Ð.cg`

,wgvic dcye ,dixend xdawric l` ziae.elltzd ziad xda mlek Ðúéá åàø÷ùÐ

.ayein mewníåéìàòøæéoediyipk mei Ðzxivik mei dil ixwe ,opinbxzn.ziy`xaùé
äøéøádfay xxaedy Ðeli` dhigy zrya dvxzp.edericedúéáì äùlra yi` Ð

ziadepgwi.ozrc jixv oi`e ,ezia ipa lklìò
éãéeilr miphwd ezae epay liaya Ð,okpgl

ozrcn oia jkldiwenck ,`nzqa epiidc Ð

ozrcn `ly oia ,onwloileki oi` ,`l ixn`c Ð

ecar oke .zegnlmgxk lr miprpkd ezgtye

ekynioikenqc ,eixg`ezgty la` .eilr

`l` dl zgkyn `lc ab lr s` ,zixard

oipniqa d`vei `dc ,dphwaeilr oi`c oeik Ð

,dkpgl.zegnl dleki,jci` `ipz :opiqxb ikd

,milecbd ezae epa ici lr `l mc` hegyi `l

ci lr `le ,mixard ezgtye ecar ici lr `le

ueg .'ek `ed hgey la` .ozrcn `l` ,ezy`

z`veiy dy`d ondz`gny iptn ,dnvr lya

) ol `niiwc ,d`gndy` dleki :(a,fr oihib

dyer ipi`e jlyn zipefp ipi` dlral xn`zy

:opiqxb ikd .jkxvläùà àðù éàî,xnelk Ð

epae ,mixard ezgtye ecarn idi` `py i`n

.milecbd ezaeéîãã ìëå äùà àáø øîà :éðùîå
äì.ipd lk epiidc Ðíéìåëéùúåçîìrnyn Ð

d`gny,i`gnc `nrh :`nl` ,d`gn mdly

`nzq `d.opiqxb ikd .dlra lya d`vei Ð

àì øåîàã àëéä é÷åôàì,oivex ep` oi` Ð

.d`gn epiidcéãô÷ãáéããäà,milrad ipy Ð

dvxzp elit` ,jkld .dfn df zepdil oivex oi`e

elyn card lk`iy cg`ddvex exiag oi` Ð

dpdiy.exiag lyn ewlgäðåùàø äðùîëÐ

,envr lyn lk`i `l ,lld zia exfgy mcew

.ezrc xg` jynp zecar wlg oi`y iptn

äðåøçà äðùîëepiciae li`ed ÐexxgylÐ

.envr lyn lke`e ,oixeg oak `ed ixd
íúð÷ú
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úòîùlirl `nlyac ,dhigy zrya dvex i`n jiiy `l `kd Ð dxixa yi dpin

`wlqc ab lr s` ,llk zlke` dpi` dhigy zrya dxxia `l i`c opirny`

dhigy zrya dvex m` ,`kd la` .ith `xixb dlra xzac jzrcÐ.ol rnyn `w i`n

äù`xif 'xl dil zi` ikde .`ziixe`c e`l zial dyc meyn :yexit Ð mewn lkn zial

m`e .(`,el mixcp) "xcend oia oi`" wxta diteb

ohwc idp ?eiepnl `ly gqt lik`n j`ide :xn`z

eyixtdl oieevn oic zia oi` zeliap lke`Ð

"yxg" wxta xn`ck ,xeq` micia el zetql

opitli mzdc :wgvi epiax xne`e !(`,ciw zenai)

nmivxyc `inec `l` xeq` `le ,"melk`z `l"

devn jepg `ki`c `peeb i`dk la` ,zeliapeÐ

.ixy

ìò`aac `nw wxta Ð miphwd ezae epa ici

xn`c o`nl `ki` d`ivn iab (a,ai) `rivn

ogly lre jenqe lecb `l` ,ynn ohw ohw `lc

eia`Ð,ynn ohw jgxk lr `kd .ohw edf

`lye .ezrcn `ly oia ezrcn oia opixn`cn

milecbe .`l ixn`c epiid jenqa opixn` ezrcn

ogly lr oikenq elit` ,zegnl mcia yic `hiyt

.odia`ïìåëåol rnyn `w Ð 'ek ehgyy

ehgyc oeik ,`nzq elit`Ðlecb iegin jl oi`

.jenqa opixn`ck ,dfn

ïéúéðúîictwc yxtl oi` Ð iccd` ictwca

z` zepddl dvex cg` lk oi`y

xyt` i`c lk`i `l ewlg elit` jkle ,exiag

hgeyy cg` lk ok m` .exiag wlg mb dpdi `ly

elyn ewlg dpdiy xeaq `ed hgeyd ike ,eilr

hgyyk ixiin `nzqnc ?exiag wlg dpdi `le

.'ek eilr ehgyy mezi ,`yixc `inec eax eilr

envr lyn lk`i `l i`n` car eivgy inc :cere

s` zepddl i`ce ezrcc ?dpey`x dpynl s`

yexitk d`xp jkl !daeg ici z`vl ick eax wlg

ictwc :qxhpewdÐdpdiy dvex epi` cg` lky

,exiag wlg lr s` hgeye ,exiag lyn ewlg

.elyn ewlg lk`i m` citwn epi` exiagy xeaqe

s` dpey`x dpynl lk`i `l car eivg ,jkle

.envr lynàùéìm`e Ð leki epi` dgty

(h ziy`xa) "eaxe ext"c dyr izile :xn`z

yie !(bk mixac) "ycw didi `l"c e`l dgcie

dl xyt`c ,dyr `kilc ,dcic meyn :xnel

`le ,e`l xwrin d`ia zlgzac :cere .cara

:xn`z m`e .rxf z`veda `l` dyr miiwin

!dgtya xzen didie ixar cara envr xeknie

epi` inp f`c ,bdep laeid oi`y onfa :xnel yie

xeq`c :wgvi epiax xne` cere .ixar car bdep

`nw wxta opixn`ck ,ixar cara envr xeknl

dgty divg `yi :xn`z m`e .(a,ak) oiyecwc

zecar cv iz`c :xnel yie !oixeg za divge

,zxfnn `yie :xn`z m`e .zexig cva ynzyne

my) "xne`d" wxtac ,dgtya xzen xfnnc

.xdhil mixfnn mileki :oetxh iax xn` (`,hq

,zexig cva inp xzene .dgty `yep xfnn ,cvik

:xnel yie !dfa df `al mixzen ixifnne ixexgc

oiqtez oiyecw car eivg i`Ðzecar cv iz`

iqtz `l i`e .yi` zy` cva ynzyneÐok m`

(`,bn oihib) "gleyd"ae .zepf zlira ezlira

:mz epiax xne` cere .`l i` iqtz i` dil `wtqn

`al mixzen ipizpe ixexgc ,dpizp `yie :xn`z m`e .oixfnn zeaxdl dpwz oi`cdgtya xzen xfnnc ab lr s`c :xnel yie !dfa dfÐxfnnd `ed cnere ycwc ,da xeq`c xyt` oizp

dil `lbxn dpizpe zxfnnc (a,dt zenai) "zexzen yi"a opixn`c `de ."ycw didi `l"c e`la xzen jkle ,oiyecw iqtz `lc xeqi`n xvepyÐ,dgty epa `yiy erxf xiykdl lekiy itl

dgtya xeq` oizpc ab lr s`eÐ.dpizp aiqp `w `dc ,xeqi`a dil ztk` `l `xab i`d
oitek
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éðä ék änk :eäì øîà éøîúc àðéøéè déì eáéø÷§¦¥¦¦¨§©§¥£©§©¨¦¨¥
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éàî ,øæòìà éaø øîàå !àúééøBàa é÷ñò éàìááe©§¨¥¨§¦§©§¨§¨©©¦¤§¨¨©
ìà äìòðå eëì eøîàå íéaø íénò eëìäå" :áéúëc¦§¦§¨§©¦©¦§¨§§§©£¤¤

øääàìå á÷òé éäìà "'åâå á÷òé éäìà úéa ìà ' ©¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ
Ba áeúkL íäøáàk àì :àlà !?÷çöéå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¤¨Ÿ§©§¨¨¤¨
àìå ,"äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà" :øîàpL 'øä'©¤¤¡©£¤¥¨¥©§©¥¨¤§Ÿ
çeNì ÷çöé àöiå" :øîàpL ,äãN Ba áeúkL ÷çöék§¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©©¥¥¦§¨¨©
àø÷iå" :øîàpL ,úéa BàøwL á÷òék àlà ."äãOa©¨¤¤¨§©£Ÿ¤§¨©¦¤¤¡©©¦§¨
ìBãb :ïðçBé éaø øîà ."ìà úéa àeää íB÷nä íL úà¤¥©¨©¥¥¨©©¦¨¨¨
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'åëå ïéñtBøèBtàéaø øîà !äøéøa Lé :dpéî zòîL ." ©§§¦¨§©§¦¨¥§¥¨¨©©¦
"úéaì äN" :àøéæ¯äN" :ïðaø eðz .íB÷î ìkî ¥¨¤©¨¦¦¨¨¨©¨©¤

"úéaì¯Bzáe Bða éãé ìò èçBLå àéáî íãàL ãnìî ©¨¦§©¥¤¨¨¥¦§¥©§¥§¦
ïzòcî ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íépèwä©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥¦©§¨
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(ipy meil)

,ok m`,Baø úà ízðwz,melk ciqtn epi`yBîöò úàåz` ± ¦©§¤¤©§¤©§
card,ízðwz àìixdy,ìBëé Bðéà äçôL àOéìoeikBéöç øákL Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥¨¤§¨¤§

,ïéøBç ïae ,dgtya xeq` oixeg oaeïéøBç úa àOéìok mb,ìBëé Bðéà ¤¦¦¨©¦¥¨
oeik,ãáò Béöç ïééãòLxn`z m`e ,oixeg zaa xeq` `ed ixde ¤£©¦¤§¤¤

yìèaé,dy` `la ayie,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð àì àìäå ¦¨¥©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨
øîàpL(gi dn diryi)ì (àìà) dàøá eäú àì''døöé úáL`l ,xnelk ¤¤¡©ŸŸ§¨¨¤¨¨¤¤§¨¨

ipa eaxiy ick `l` ,oennya cenrzy ick ux`d z` 'd `xa
,da eayizie mc`däNBòå ,Baø úà ïéôBk íìBòä ïewéz éðtî àlà¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤

áúBëå ,ïéøBç ïa BúBàeaxl cardøèLaegåéîc éöç ìòivg lr ± ¤¦§¥§¨©£¦¨¨
.oec`l jiiyy eieeyúBøBäì ìléä úéa eøæçådfa,éànL úéákefe §¨§¥¦¥§§¥©©

.dpexg` dpynd `id

äðùî
`le ,gqtd z` exear hegyl gily dyry ina zwqer dpynd
cvik ,gkye el yxity e` ,dlh e` icb exear hgyi m` el yxit

.dyer `ed
àö Bcáòì øîBàäizegilyaéìò èBçLe[ixeara-],çñtä úà`le ¨¥§©§¥§¨©¤©¤©

e ,eilr hegyl oin dfi`n el yxitèçLcardìëàé ,éãboec`d ¨©§¦Ÿ©
m`e ,icbìëàé ,äìè èçLdfi`n oec`d yxit `ly oeiky ,dlh ¨©¨¤Ÿ©

dn lr zepnidl ezrcae ,card lr jneq `ed ixd ,hegyl oin
m`e .exear hgyiyìëàé ,äìèå éãb èçLoec`d,ïBLàøä ïîoeiky ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

oi`y meyn ,sxyi ipyde ,ezaeg ici ea `vi xak oey`xd hgypy
e ,el hegyi oin dfi` carl oec`d yxit m`e .eilr iepn mc`çëL̈©

cardíà ,øîàéå ,éãâe äìè èçLé ,äNòé ãöék ,Baø Bì øîà äî̈¨©©¥©©£¤¦§©¨¤§¦§Ÿ©¦
,éaø éì øîà éãbdéãbdidiå ,BlLdäìèdidiélLøîà äìè íàå , §¦¨©¦©¦§¦¤§¨¤¤¦§¦¨¤¨©

.élL éãâe ,BlL äìhä ,éaø éìokn xg`le ,ok dyr m`eBaø çëL ¦©¦©¨¤¤§¦¤¦¨©©
ïäéðL ,Bì øîà äîdlhde icbd -,äôéøOä úéáì eàöéxyt` i`y ¨¨©§¥¤¥§§¥©§¥¨

dpnp in reci `le ,eiiepnl `l` lk`p gqtd oi`y oeik ,mlke`l
,mdn cg` lk lrïéøeèôemd,éðL çñt úBNòlîe`viy meyn §¦¦©£¤©¥¦

'd iptl ixdy ,icbde dlhd ly mcd zwixfae dhigya daeg ici
.mdn cg` lk lr dpnp in ielb

àøîâ
lke` ,exear hgyi dn carl oec`d yxit `l m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .card hgyy dnn oec`dàèéLtheyt `ld ± §¦¨
:`xnbd daiyn .erinydl `pzd jxved dnle ,df oic `ed

m`y ,`ed yecigdìëàé ,éãb èçL,icb oec`dìéâøc áb ìò óà ¨©§¦Ÿ©©©©§¨¦
cinz `ed,äìèam`eìëàé ,äìè èçL,dlh oec`dáb ìò óà §¨¤¨©¨¤Ÿ©©©©

,éãâa ìéâøc`ed mikqn i`ce ,hegyl dn el yxit `ly oeiky §¨¦¦§¦
.card hegyiy dnl
m`y :dpyna epipyèçLcard.ïBLàøä ïî ìëàé ,äìèå éãb ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

,oey`xdn lek`l `ed leki ji` :`xnbd dywnïéà ,àéðz àäå§¨©§¨¥
ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð,dvxiy mdn dfi`n lk`iy zpn lr ¦§¦©§¥§¨¦§¤¨

dfy xxazp ,eiykr lke` `edy dny mixne` oi`e ,dxixa oi`y
cg`n lek`l leki epi` okle ,dhigyd zrya lek`l ezrca did
oec` s`e ,dhigyd zrya ezrc dzid dn reci oi`y oeik ,mdn
enk df ixd ,migqt ipy lr card eze` dpnde ,ecar lr jnqy df
lek`l `ed leki recne ,migqt ipy lr dpnp envr `edy

:`xnbd zvxzn .oey`xdnïéúéðúîzxacn epzpyn ±Cìîa ©§¦¦§¤¤
,äkìîemxear ehgyi m` micitwn md oi`e ,mdicara miielzy ©§¨

dzid dligzny xnel ick ,dxixa oicl jixv oi`e ,icb e` dlh
gep did dhigyd zrya xak ixdy ,oey`x hgypy dna mzrc
ici md mi`vei micitwn mpi`y oeike ,dlha oia icba oia mdl

.oey`x hgypy dna daeg
:df uexizl di`x `xnbd d`ianeàéðúäå,`ziixaa epipy oke ± §¨©§¨

eøîàL äkìîe Cìîa äNòîe ,ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð ïéà¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©£¤§¤¤©§¨¤¨§
éðL ïäéìò eèçLå eàöéå ,çñtä úà eðéìò eèçLå eàö íäéãáòì§©§¥¤§§©£¨¥¤©¤©§¨§§¨££¥¤§¥

,íéçñte .dlhe icbCìnä úà eìàLå eàá,dfa oicd edníäì øîà §¨¦¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤

,äkìnä úà eìàLå eëì,dzid dnkge d`iwayïî eìàLå eàa §§©£¤©©§¨¨§¨£¦
ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà ,äkìnäúà eìàLå eàa , ©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£¤

ïäéìò äl÷ ïzòãc Cìîe äkìî ,íäì øîà ,ìàéìîb ïaømpi`y ± ©¨©§¦¥¨©¨¤©§¨¤¤§©§¨©¨£¥¤
,elk`i dn micitwnïðà ,ïBLàøä ïî eìëàéepl rx`i m` ,epgp` ± Ÿ§¦¨¦£©

,ok,éðMä ïî àìå ïBLàøä ïî àì ìëàð àìdn micitwn ep`y oeik ŸŸ©Ÿ¦¨¦§Ÿ¦©¥¦
.dhigyd zrya epizrc dzid dn reci oi`e ,lk`p

oax mr dklnde jlnl rx`y sqep dyrn d`ian `ziixad
:l`ilnbäàèlä úàöîð úçà íòt áeLåmivxydn zg` `idy ± §©©©©¦§¥©§¨¨

,mzena mi`nhnyíéçaènä úéáazendad zhigy mewna ± §¥©¦§§©¦
,jlnd ziaay,dlek äceòqä ìk ànèì eL÷áe`idy exaqy ¦§§©¥¨©§¨¨

e ,dcerqdn xaca drbp `ny eyyge ,dzn,Cìnä úà eìàLå eàä§¨£¤©¤¤
äkìnä úà eìàLå eëì íäì øîà,dnkge d`iwa `idyeìàLå eàa ¨©¨¤§§©£¤©©§¨¨§¨£

eìàLå eàa ,ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà äkìnä úà¤©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£
íäì øîà ,BúBà,l`ilnb oax mze` l`y ±çúBø íéçaèîä úéa ¨©¨¤¥©¦§§©¦¥©

ïðBö Bàjeza e` ,migzex mixac jeza d`hld d`vnp m`d ± ¥
,mippev mixacçúBø Bì eøîà,migzex mixac jeza d`vnp ±øîà ¨§¥©¨©

ìL ñBk äéìò eìéhäå eëìä ,ïðBö ìL ñBk äéìò eìéhäå eëì ,íäì̈¤§§©¦¨¤¨¤¥¨§§¦¦¨¤¨¤
äLçéøå ,ïðBö,dqkxite ±ìàéìîb ïaø øäèåz`,dlek äceòqä ìk ¥§¦£¨§¦©©¨©§¦¥¨©§¨¨

.oiicr dzn `ly xxaedyàöîðdúàöîðå ,äkìna éeìz Cìî ¦§¨¤¤¨©©§¨§¦§¥
dïaøa äéeìz äceòqä ìk úàöîð ìàéìîb ïaøa äéeìz äkìî©§¨§¨§©¨©§¦¥¦§¥¨©§¨§¨§©¨

.ìàéìîb©§¦¥
:dpyna epipy'åëå Baø Bì øîàM äî çëLxn`ie icbe dlh hgyi ¨©©¤¨©©

ji` :`xnbd zl`ey .ily dlhe ely icbd iax il xn` icb m`
dlh xnel card leki,élLlk ixdeäðwM äîd,Baø äð÷ ãáò ¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©

:`xnbd zvxzn .envr xear aixwdl dnda el oipne,ééaà øîà̈©©©¥
yCìBäicbde dlhd z` zepwl cardäòBø ìöàzendadìéâøä ¥¥¤¤¨¨¦

Baøzepwldéì àçéðc ,Bìöàdrexl el gepy ±déaøc àzðwúa± ©¤§§¦¨¥§©©§¨§©¥
,gqt lek`l lkeiy epec` zpwzaejkldéì éð÷îdrexdãç ©§¥¥©

eäéépéîmdn cg` ±úðî ìòe ely didiy,Ba úeLø Baøì ïéàL ¦©§©§¨¤¥§©§
dna dkef eax oi` df ote`ay.drexd el dpwdy

:dpyna epipy'åëå Bì øîàM äî Baø çëLgqt zeyrln oixehte ¨©©©¤¨©
gqtn md mixehty dpynd dxn` ote` dfi`a x`an iia` .ipy

:ipyeðL àì ,ééaà øîà,ipy gqtn exhtpyàlàkçëMLoec`d ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¨©
løçàdä÷éøæ,gafnd lr mcd lyíc ÷éøféàc àðcéòáconfay ± ©©§¦¨¦§¦§¨§¦§¦¨

oiicr ,mcd wxfpyäìéëàì éæç äåäepnn lek`l ie`x gqtd did ± £¨£¦©£¦¨
,axraìáàm`çëLel xn` dnéðôìdä÷éøæ,mcd lyéëc £¨¨©¦§¥§¦¨§¦

äìéëàì éæç äåä àì íc ÷éøféàie`x did `l xak mcd wxfpyky ± ¦§¦¨Ÿ£¨£¦©£¦¨
ici e`vi `l ,oaxw lk lr iepn in reci did `ly oeik ,dlik`l

e mzaeg.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦
àúééøaà dì éðúîc àkéàdn lr ,el` iia` ixac z` epyy yie ± ¦¨§©§¥¨©¨©§¨

,`ziixaa epipyyúàöîðå ,äæa äæ ïäéçñt úBøBò eáøòúpL äMîç£¦¨¤¦§¨§¦§¥¤¤¨¤§¦§¥
a úìaély exer,ïäî ãçàreci oi`e ,dndaa lqetd men `ede ©¤¤§¤¨¥¤

zepaxwd ,leqtd edinïéøeèôe ,äôéøOä úéáì ïéàöBé ïlekmd ¨§¦§¥©§¥¨§¦
,éðL çñt úBNòlîdf lry ,exn`eeðL àì ,ééaà øîàexhtpy ¦©£¤©¥¦¨©©©¥Ÿ¨

,ipy gqtnàlàkeáøòúpLzexerdøçàìdä÷éøæ,mcd ly ¤¨¤¦§¨§§©©§¦¨
àäéî íc ÷éøféàc àðcéòác,mcd wxfpy onfa mewn lkny ±äåä ¦§¦§¨§¦§¦¨¦¨£¨

éæçmdn drax` ly xyad ie`x did ±,äìéëàìzlren f`y £¦©£¦¨
,ozaeg ici o`ivedl mcd zwixfìáàm`eáøòúðzexerdéðôì £¨¦§¨§¦§¥

,ä÷éøæ`l ,dlik`l ie`x xyad did `l xak dwixfd zryay §¦¨
e ozaeg ici e`vi.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦

:`xnbd zxne`ïéúéðúnà éðúîc ïàîiia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©©§¦¦
,dpynd lrïkL ìkok xne` `edyàúééøaà,`ziixad lr ± ¨¤¥©¨©§¨

envr cvn xyad ie`xe ,oaxwd seba leqt oi`y dpyna m` ixdy
,mcd zwixf zlren oi` ,eiiepn md in reci oi`y `l` ,dlik`l

lik`l ie`x epi` xyady ,`ziixaa oky lkmdn cg` lky oeik d
ea mi`vei oi`y i`ce ,oaxwd seba leqt `edy men lra wtq `ed

la` ,gqt iciàúééøaà éðúîc ïàîlr iia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©¨©§¨
,`ziixad lr `l` eixac z` xnel oi`y xaeq ,`ziixadìáà£¨

àì ïéúéðúnàxnel yi dpynay ,ok xnel oi` dpynd lr ± ©©§¦¦Ÿ
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קטו
ezny ina cenr gt sc ± iyily wxtmigqt

åáø úà íúð÷ú.el ie`xd on melk ciqtn epi`y Ðíúð÷ú àì åîöò úàå`dz dn Ð

.eilrìåëé åðéà äçôù àùéìcvc Ð) aizkc ,da xeq` zexigmixacbk"ycw didi `l" :(

`l Ðaqi.dn` `zzi`äðùîìëàé éãâ èçù,dlha libxc ab lr s`e ,epnn eax Ð

`lc oeikcdil yixt.jnq dilr Ðïåùàøä ïî ìëàé.sxyi ipyde Ðäî çëù
åáø åì øîàdfe ,dlh e` icb el yxity Ð

.gkyéìù äìèådpwy dn :jixt `xnbae Ð

?dicicl dil `pne !eax dpw caråáø çëù
åì øîà äî.mipyd hgy xak dfe Ðíäéðù

äôéøùä úéáì åàöéi`dc id rici `lc Ð

.eiepnl `l` lk`p gqt oi`e ,i`dc ide

éðù çñôî ïéøåèôådwixfe dhigyc Ð

`cge i`d` `cg ,`id `ziilrninwe ,i`dc`

`ilb `iny.àøîâåìò ïéðîð ïéà àéðúä
ãçàë íéçñô éðùdlik` zrya lek`l Ð

ira ike .dxixa oi`c ,dvxiy mdn cg`n

lkinlded `l dhigy zrya `nlic Ð

dpndy dfe .lik` `l jkld ,dilr dizrc

eilr jnq eaxe migqt ipy lr eax z`Ð

?oey`xd on lk`i j`idäëìîå êìîáÐ

oiielzylr,odicarlr oicitwn oi`eozcerq

oic o`k oi` jkld .mi`lh m` miicb m`

on lk`i jkitl .dil `gip ediieexzc ,dxixa

`citw `kilc oeikc ,oey`xdoey`xa `vi Ð

ici:opiqxb ikd .hgyp icka jci`e ,ezaeg

cg`k migqt ipy lr oipnp oi` `ipzde

.'ek dklne jlna dyrneíéçñô éðùicb Ð

.dlheäëìîä úà åìàùå åëìd`iwa Ð

.dzid dnkgeïúòãùäì÷oi`y ,oxn`ck Ð

.dlh m` icb m` oicitwnìëàð àì åðàÐ

ehgypy epnn cg` did m`dlhe icb eilr

,ipyd on `le oey`xd on `l lk`i `l Ð

`l citwc oeikc.dil `gip ida riciäàèìä
mivxy dpnyn cg`eywiae ,orbna oi`nhnd

.dzny oixeaq eidy ,`nhlíéçáèîä úéá
ïðåö åà çúåøe` oigzexa z`vnp ,xnelk Ð

.opevaäùçéøåd`neh iabe ,dqkxite ÐÐ

"mzena".aizkäéáøã àúð÷úáel oi`y Ð

ily icb xninl ivn `l `dc ,zxg` dpwz

dlh iax il xn` dlh m`e ,minly dlheily

hrnny) onwl yxtnck ,minly icbe

dlild eze`a ediieexzl lik` `wc ,ezlik`a

.(`ed minly ediipin cge ,gqt wtq meynàì
åðùeax gkyy `l` ,ipy gqtn exhtpc Ð

la` ,el xn` dn mincd ipy zwixf xg`l

xyt` dide ,xekf `ed oiicr dwixf zrya

ikc ,car ly dfi`e ax ly dfi` xxalwixcfi`

eiiepn irici `dc ,wixcfi` dlik` myl mc

] .dicicïéáééçzlik`l `l wixcfi` ikc Ð

.[dicic eiiepn irici `l `dc ,wixcfi` xya

úìáé.leqtl men Ðíäî ãçàácg`a Ð

,df xer did gqt dfi`n reci oi`e ,zexerd

.`ed leqt gqtd eze`eéðù çñôî ïéøåèôåÐ

wtp `lc cg `ki` `de :jixt onwle!ééáà øîà
åðù àì.oixehtc Ðéæç éåädrax` Ðoixiykd

:jkld .dlik`ldrax`d,e`viiyingde

xyt` `le ,iziilc epn rici `lc meyn ,xeht

.dinwlck dxfrl oileg iiezi`lïéáééç,olek Ð

.xya zlik`l mcd wxfp `ly xyk o`k oi`y

éðúîã ïàîoi`y `l` oixiyk odipyy it lr s`y ,oizipzn` iia`c "epy `l" `dl Ðeiepnipy gqta oiaiig dwixf zrya wtqd did m`c xn`w ,oixkip,`ziixa` oky lk Ð

.odly dwixf zi`xp `le ,oleka yi men leqt wtqcàéìâ àéîù éî÷,cg` lk ly milra dfi` Ðmcdeikd .elke`l xeq`y it lr s`e ,oaxw leqt o`k oi` ixdy .dwixfl ozip

:opiqxbïéøåèô øî øîàúåùòìî'åë éðù çñôÐ`ziixa`e.i`wäøæòì ïéìåç éúééî à÷Ðdrax`d.e`vi xakyåéåðîì àìùe`vi xaky el`y Ðoi` Ðmpipn.melk
íåùî
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ïéôåëxwtd bdpn da ebdpc `kid `l` dax z` oitek oi` dgty divga Ð eax z`Ð

i`n` :xn`z m`e .daiigin `lc oeik ,miiwz `l `ny ,dxxgyiykc meyn epiid

yie !dyra xaer ecar xxgyndc ?exiag dkfiy liaya `hg mc`l el xne` ike ?oitek

xfril` 'x iab (a,fn zekxa) ipynck "dxvi zayl d`xa edz `l"c ,ip`y dax devn :xnel

.ip`y miaxc devn :ecar xxgiyy

àéðúäåÐ cg`k migqt ipy lr oipnp oi`

oi`c dxaq `ziixac :qxhpewa yxit

yic xaqw oizipznc iiepyl ivn `le .dxixa

dxixaÐdvxiy dfi`n ipzinl dil ded ok m`c

ipzw `ziixac ipyn `l i`n`e :xn`z m`e .lk`i

`l i`ce mzde ,cg`k migqt ipy lr dpnpyk

xg` df edepndyk oizipzn la` .mdipyn lk`i

dfÐoizipznc :xnel yie !oey`xd lr ezrcc

eilr dpndy it lr s` ,dhigyl oey`x xn`w

.seqal

êìîá`le ,mipcrn aex mdl yiy Ð dklne

.yegk m` ony m` ,dlh m`e icb m` ictw

ìòxn`c o`nle Ð ea zeyx eaxl oi`y zpn

cr diax ipwc (a,bk) oiyecwc `nw wxta

yxti inp ikd ,zexigl ea `viy zpn lr oziy

.gqt zaeg ea `viy el oziy

éî÷,jk lk liqt `le :yexit Ð `ilb `iny

.oaxwd seba epi`e li`ed
i`d
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äçôL àOéì ,ízðwz àì Bîöò úàå ,Baø úà ízðwz¦©§¤¤©§¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨
¯ïéøBç úa àOéì .ïéøBç ïa Béöç øákL ,ìBëé Bðéà¯ ¥¨¤§¨¤§¤¦¦¨©¦

ìèaé .ãáò Béöç ïééãòL ,ìBëé Bðéà¯àøáð àì àìäå ¥¨¤£©¦¤§¤¤¦¨¥©£ŸŸ¦§¨
"dàøa eäú àì" :øîàpL ,äéáøå äéøôì àlà íìBòä̈¨¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨

ì" àlàïéôBk íìBòä ïewéz éðtî :àlà !"døöé úáL ¤¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦
éöç ìò øèL áúBëå ,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà¤©§¤¤¦§¥§¨©£¦

.éànL úéák úBøBäì ìléä úéa eøæçå .åéîcäðùî ¨¨§¨§¥¦¥§§¥©©
éãb èçL .çñtä úà éìò èBçLe àö :Bcáòì øîBàä̈¥§©§¥§¨©¤©¤©¨©§¦

¯äìè èçL ,ìëàé¯äìèå éãb èçL .ìëàé¯ìëàé Ÿ©¨©¨¤Ÿ©¨©§¦§¨¤Ÿ©
äNòé ãöék Baø Bì øîà äî çëL .ïBLàøä ïî¯ ¦¨¦¨©¨¨©©¥©©£¤

éaø éì øîà éãb íà :øîàéå ,éãâe äìè èçLé¯éãb ¦§©¨¤§¦§Ÿ©¦§¦¨©¦©¦§¦
éaø éì øîà äìè íàå ,élL äìèå BlL¯BlL äìhä ¤§¨¤¤¦§¦¨¤¨©¦©¦©¨¤¤

Bì øîà äî Baø çëL .élL éãâe¯úéáì eàöé ïäéðL §¦¤¦¨©©¨¨©§¥¤¥§§¥
.éðL çñt úBNòlî ïéøeèôe ,äôéøOäàøîâ!àèéLt ©§¥¨§¦¦©£¤©¥¦§¦¨

äìè èçL .äìèa ìéâøc áb ìò óà ,ìëàé éãb èçL̈©§¦Ÿ©©©©§¨¦§¨¤¨©¨¤
ìëàé¯ìëàé äìèå éãb èçL" .éãâa ìéâøc áb ìò óà Ÿ©©©©§¨¦¦§¦¨©§¦§¨¤Ÿ©

:àéðúäå .äkìîe Cìîa ïéúéðúî !ãçàk íéçñô éðL ìò ïéðîð ïéà :àéðz àäå "ïBLàøä ïî¦¨¦§¨©§¨¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©§¦¦§¤¤©§¨§¨©§¨
eðéìò eèçLå eàö :íäéãáòì eøîàL äkìîe Cìîa äNòîe ,ãçàk íéçñô éðL ìò ïéðîð ïéà¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©£¤§¤¤©§¨¤¨§§©§¥¤§§©£¨¥
eìàLå eëì :íäì øîà ,Cìnä úà eìàLå eàa .íéçñô éðL ïäéìò eèçLå eàöéå ,çñtä úà¤©¤©§¨§§¨££¥¤§¥§¨¦¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤§§©£
eìàLå eàa .ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì :íäì äøîà ,äkìnä ïî eìàLå eàa .äkìnä úà¤©©§¨¨§¨£¦©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£

ïäéìò äl÷ ïzòãc Cìîe äkìî :íäì øîà ,ìàéìîb ïaø úà¯ïðà ,ïBLàøä ïî eìëàé¯ ¤©¨©§¦¥¨©¨¤©§¨¤¤§©§¨©¨£¥¤Ÿ§¦¨¦£©
,íéçaènä úéáa äàèlä úàöîð úçà íòt áeLå .éðMä ïî àìå ïBLàøä ïî àì ìëàð àìŸŸ©Ÿ¦¨¦§Ÿ¦©¥¦§©©©©¦§¥©§¨¨§¥©¦§¨©¦
.äkìnä úà eìàLå eëì :íäì øîà ,Cìnä úà eìàLå eàa .dlek äceòqä ìk ànèì eLwáe¦§§©¥¨©§¨¨¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤§§©£¤©©§¨

úà eìàLå eëì :íäì äøîà ,äkìnä úà eìàLå eàaøîà .BúBà eìàLå eàa .ìàéìîb ïaø ¨§¨£¤©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£¨©
ìL ñBk äéìò eìéhäå eëì :íäì øîà .çúBø :Bì eøîà ?ïðBö Bà çúBø íéçaènä úéa :íäì̈¤¥©¦§¨©¦¥©¥¨§¥©¨©¨¤§§©¦¨¤¨¤
àöîð .dlek äceòqä ìk ìàéìîb ïaø øäèå .äLçéøå ,ïðBö ìL ñBk äéìò eìéhäå eëìä .ïðBö¥¨§§¦¦¨¤¨¤¥§¦£¨§¦¥©¨©§¦¥¨©§¨¨¦§¨
ïaøa äéeìz äceòqä ìk úàöîð ,ìàéìîb ïaøa äéeìz äkìî úàöîðå ,äkìîa éeìz Cìî¤¤¨§©§¨§¦§¥©§¨§¨§©¨©§¦¥¦§¥¨©§¨§¨§©¨

'åëå Baø Bì øîàM äî çëL" .ìàéìîb:ééaà øîà !Baø äð÷ ãáò äðwM äî !?"élL" ." ©§¦¥¨©©¤¨©©¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©¨©©©¥
ìò eäéépéî ãç déì éð÷îe ,déaøc àzðwúa déì àçéðc ,Bìöà Baø ìéâøä äòBø ìöà CìBä¥¥¤¤¨¨¦©¤§§¦¨¥§©©§¨§©¥©§¥¥©¦©§©

'åëå Bì øîàM äî Baø çëL" .Ba úeLø Baøì ïéàL úðîçëML àlà eðL àì :ééaà øîà ." §¨¤¥§©§¨©©©¤¨©¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¨©
íc ÷éøæéà éëc ,ä÷éøæ éðôì çëL ìáà .äìéëàì éæç äåä íc ÷éøæéàc àðcéòác ,ä÷éøæ øçà©©§¦¨¦§¦¨¨§¦§¦¨£¨£¦©£¦¨£¨¨©¦§¥§¦¨§¦¦§¦¨
eáøòúpL äMîç :àúééøaà dì éðúîc àkéà .éðL çñt úBNòì ïéáéiç äìéëàì éæç äåä àì̈£¨£¦©£¦¨©¨¦©£¤©¥¦¦¨§©§¥¨©¨©§¨£¦¨¤¦§¨§

ïäî ãçàa úìaé úàöîðå ,äæa äæ ïäéçñt úBøBò¯ïéøeèôe ,äôéøOä úéáì ïéàöBé ïlek ¦§¥¤¤¨¤§¦§¥©¤¤§¤¨¥¤¨§¦§¥©§¥¨§¦
íc ÷éøæéàc àðcéòác ,ä÷éøæ øçàì eáøòúpL àlà eðL àì :ééaà øîà .éðL çñt úBNòlî¦©£¤©¥¦¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¦§¨§§©©§¦¨¦§¦¨¨§¦§¦¨

ä÷éøæ éðôì eáøòúð ìáà .äìéëàì éæç äåä àäéî¯éðúîc ïàî .éðL çñt úBNòì ïéáéiç ¦¨£¨£¦©£¦¨£¨¦§¨§¦§¥§¦¨©¨¦©£¤©¥¦©§©§¥
ïéúéðúnà¯àúééøaà éðúîc ïàî .àúééøaà ïkL ìk¯ïéøéLëc ïåék ,àì ïéúéðúnà ìáà ©©§¦¦¨¤¥©¨©§¨©§©§¦©¨©§¨£¨©©§¦¦¨¥¨¦§¥¦

äìéëàì éæç éåä økãéà éàc ,eäðéð¯çñt úBNòlî ïéøeèôe" :øî øîà .àéìb àiîL én÷ ¦§§¦¦§©¨¥£¦©£¦¨©¥§©¨©§¨¨©¨§¦¦©£¤©
çñt ãçå ãç ìk éúéì ?ãéáòéì éëéä .øLôéà àìc íeMî !÷éôð àìc ãç àkéà àäå ."éðL¯ ¥¦§¨¦¨©§¨¨¥¦§¨¤§¨¥¦¦£¥¥¥¨©§©¤©

çñt ãç eälek éúéì .eäì éãáò eäéépéî äòaøàc ,äøæòì ïéleç éúééî à÷¯ìëàð çñt àöîð ¨©§¥¦¨£¨¨§©§¨¨¦©§¨§¦§¥¥§©¤©¦§¨¤©¤¡¨
íeî ìòa éãéc éà :àîéðå éðúéðå ,Bçñt eäéépéî ãç ìk éúéð !?éàî éàä .åéeðîì àlL¯éàä ¤Ÿ¦§¨©©¥¦¨©¦©§¦§§¦§¦§¥¨¦¦¦©©©

íz éãéc éàå ,çñt éåäéð àzLä éúééàc¯àì íéîìL éåäéð àzLä éúééàc éàä¯,øLôà §©§¦¨§¨¤¡¥¤©§¦¦¦¨©§©§¦¨§¨¤¡¥§¨¦Ÿ¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc migqt(ipy meil)

,ok m`,Baø úà ízðwz,melk ciqtn epi`yBîöò úàåz` ± ¦©§¤¤©§¤©§
card,ízðwz àìixdy,ìBëé Bðéà äçôL àOéìoeikBéöç øákL Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥¨¤§¨¤§

,ïéøBç ïae ,dgtya xeq` oixeg oaeïéøBç úa àOéìok mb,ìBëé Bðéà ¤¦¦¨©¦¥¨
oeik,ãáò Béöç ïééãòLxn`z m`e ,oixeg zaa xeq` `ed ixde ¤£©¦¤§¤¤

yìèaé,dy` `la ayie,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð àì àìäå ¦¨¥©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨
øîàpL(gi dn diryi)ì (àìà) dàøá eäú àì''døöé úáL`l ,xnelk ¤¤¡©ŸŸ§¨¨¤¨¨¤¤§¨¨

ipa eaxiy ick `l` ,oennya cenrzy ick ux`d z` 'd `xa
,da eayizie mc`däNBòå ,Baø úà ïéôBk íìBòä ïewéz éðtî àlà¤¨¦§¥¦¨¨¦¤©§¤

áúBëå ,ïéøBç ïa BúBàeaxl cardøèLaegåéîc éöç ìòivg lr ± ¤¦§¥§¨©£¦¨¨
.oec`l jiiyy eieeyúBøBäì ìléä úéa eøæçådfa,éànL úéákefe §¨§¥¦¥§§¥©©

.dpexg` dpynd `id

äðùî
`le ,gqtd z` exear hegyl gily dyry ina zwqer dpynd
cvik ,gkye el yxity e` ,dlh e` icb exear hgyi m` el yxit

.dyer `ed
àö Bcáòì øîBàäizegilyaéìò èBçLe[ixeara-],çñtä úà`le ¨¥§©§¥§¨©¤©¤©

e ,eilr hegyl oin dfi`n el yxitèçLcardìëàé ,éãboec`d ¨©§¦Ÿ©
m`e ,icbìëàé ,äìè èçLdfi`n oec`d yxit `ly oeiky ,dlh ¨©¨¤Ÿ©

dn lr zepnidl ezrcae ,card lr jneq `ed ixd ,hegyl oin
m`e .exear hgyiyìëàé ,äìèå éãb èçLoec`d,ïBLàøä ïîoeiky ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

oi`y meyn ,sxyi ipyde ,ezaeg ici ea `vi xak oey`xd hgypy
e ,el hegyi oin dfi` carl oec`d yxit m`e .eilr iepn mc`çëL̈©

cardíà ,øîàéå ,éãâe äìè èçLé ,äNòé ãöék ,Baø Bì øîà äî̈¨©©¥©©£¤¦§©¨¤§¦§Ÿ©¦
,éaø éì øîà éãbdéãbdidiå ,BlLdäìèdidiélLøîà äìè íàå , §¦¨©¦©¦§¦¤§¨¤¤¦§¦¨¤¨©

.élL éãâe ,BlL äìhä ,éaø éìokn xg`le ,ok dyr m`eBaø çëL ¦©¦©¨¤¤§¦¤¦¨©©
ïäéðL ,Bì øîà äîdlhde icbd -,äôéøOä úéáì eàöéxyt` i`y ¨¨©§¥¤¥§§¥©§¥¨

dpnp in reci `le ,eiiepnl `l` lk`p gqtd oi`y oeik ,mlke`l
,mdn cg` lk lrïéøeèôemd,éðL çñt úBNòlîe`viy meyn §¦¦©£¤©¥¦

'd iptl ixdy ,icbde dlhd ly mcd zwixfae dhigya daeg ici
.mdn cg` lk lr dpnp in ielb

àøîâ
lke` ,exear hgyi dn carl oec`d yxit `l m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .card hgyy dnn oec`dàèéLtheyt `ld ± §¦¨
:`xnbd daiyn .erinydl `pzd jxved dnle ,df oic `ed

m`y ,`ed yecigdìëàé ,éãb èçL,icb oec`dìéâøc áb ìò óà ¨©§¦Ÿ©©©©§¨¦
cinz `ed,äìèam`eìëàé ,äìè èçL,dlh oec`dáb ìò óà §¨¤¨©¨¤Ÿ©©©©

,éãâa ìéâøc`ed mikqn i`ce ,hegyl dn el yxit `ly oeiky §¨¦¦§¦
.card hegyiy dnl
m`y :dpyna epipyèçLcard.ïBLàøä ïî ìëàé ,äìèå éãb ¨©§¦§¨¤Ÿ©¦¨¦

,oey`xdn lek`l `ed leki ji` :`xnbd dywnïéà ,àéðz àäå§¨©§¨¥
ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð,dvxiy mdn dfi`n lk`iy zpn lr ¦§¦©§¥§¨¦§¤¨

dfy xxazp ,eiykr lke` `edy dny mixne` oi`e ,dxixa oi`y
cg`n lek`l leki epi` okle ,dhigyd zrya lek`l ezrca did
oec` s`e ,dhigyd zrya ezrc dzid dn reci oi`y oeik ,mdn
enk df ixd ,migqt ipy lr card eze` dpnde ,ecar lr jnqy df
lek`l `ed leki recne ,migqt ipy lr dpnp envr `edy

:`xnbd zvxzn .oey`xdnïéúéðúîzxacn epzpyn ±Cìîa ©§¦¦§¤¤
,äkìîemxear ehgyi m` micitwn md oi`e ,mdicara miielzy ©§¨

dzid dligzny xnel ick ,dxixa oicl jixv oi`e ,icb e` dlh
gep did dhigyd zrya xak ixdy ,oey`x hgypy dna mzrc
ici md mi`vei micitwn mpi`y oeike ,dlha oia icba oia mdl

.oey`x hgypy dna daeg
:df uexizl di`x `xnbd d`ianeàéðúäå,`ziixaa epipy oke ± §¨©§¨

eøîàL äkìîe Cìîa äNòîe ,ãçàk íéçñt éðL ìò ïéðîð ïéà¥¦§¦©§¥§¨¦§¤¨©£¤§¤¤©§¨¤¨§
éðL ïäéìò eèçLå eàöéå ,çñtä úà eðéìò eèçLå eàö íäéãáòì§©§¥¤§§©£¨¥¤©¤©§¨§§¨££¥¤§¥

,íéçñte .dlhe icbCìnä úà eìàLå eàá,dfa oicd edníäì øîà §¨¦¨§¨£¤©¤¤¨©¨¤

,äkìnä úà eìàLå eëì,dzid dnkge d`iwayïî eìàLå eàa §§©£¤©©§¨¨§¨£¦
ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà ,äkìnäúà eìàLå eàa , ©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£¤

ïäéìò äl÷ ïzòãc Cìîe äkìî ,íäì øîà ,ìàéìîb ïaømpi`y ± ©¨©§¦¥¨©¨¤©§¨¤¤§©§¨©¨£¥¤
,elk`i dn micitwnïðà ,ïBLàøä ïî eìëàéepl rx`i m` ,epgp` ± Ÿ§¦¨¦£©

,ok,éðMä ïî àìå ïBLàøä ïî àì ìëàð àìdn micitwn ep`y oeik ŸŸ©Ÿ¦¨¦§Ÿ¦©¥¦
.dhigyd zrya epizrc dzid dn reci oi`e ,lk`p

oax mr dklnde jlnl rx`y sqep dyrn d`ian `ziixad
:l`ilnbäàèlä úàöîð úçà íòt áeLåmivxydn zg` `idy ± §©©©©¦§¥©§¨¨

,mzena mi`nhnyíéçaènä úéáazendad zhigy mewna ± §¥©¦§§©¦
,jlnd ziaay,dlek äceòqä ìk ànèì eL÷áe`idy exaqy ¦§§©¥¨©§¨¨

e ,dcerqdn xaca drbp `ny eyyge ,dzn,Cìnä úà eìàLå eàä§¨£¤©¤¤
äkìnä úà eìàLå eëì íäì øîà,dnkge d`iwa `idyeìàLå eàa ¨©¨¤§§©£¤©©§¨¨§¨£

eìàLå eàa ,ìàéìîb ïaø úà eìàLå eëì íäì äøîà äkìnä úà¤©©§¨¨§¨¨¤§§©£¤©¨©§¦¥¨§¨£
íäì øîà ,BúBà,l`ilnb oax mze` l`y ±çúBø íéçaèîä úéa ¨©¨¤¥©¦§§©¦¥©

ïðBö Bàjeza e` ,migzex mixac jeza d`hld d`vnp m`d ± ¥
,mippev mixacçúBø Bì eøîà,migzex mixac jeza d`vnp ±øîà ¨§¥©¨©

ìL ñBk äéìò eìéhäå eëìä ,ïðBö ìL ñBk äéìò eìéhäå eëì ,íäì̈¤§§©¦¨¤¨¤¥¨§§¦¦¨¤¨¤
äLçéøå ,ïðBö,dqkxite ±ìàéìîb ïaø øäèåz`,dlek äceòqä ìk ¥§¦£¨§¦©©¨©§¦¥¨©§¨¨

.oiicr dzn `ly xxaedyàöîðdúàöîðå ,äkìna éeìz Cìî ¦§¨¤¤¨©©§¨§¦§¥
dïaøa äéeìz äceòqä ìk úàöîð ìàéìîb ïaøa äéeìz äkìî©§¨§¨§©¨©§¦¥¦§¥¨©§¨§¨§©¨

.ìàéìîb©§¦¥
:dpyna epipy'åëå Baø Bì øîàM äî çëLxn`ie icbe dlh hgyi ¨©©¤¨©©

ji` :`xnbd zl`ey .ily dlhe ely icbd iax il xn` icb m`
dlh xnel card leki,élLlk ixdeäðwM äîd,Baø äð÷ ãáò ¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©

:`xnbd zvxzn .envr xear aixwdl dnda el oipne,ééaà øîà̈©©©¥
yCìBäicbde dlhd z` zepwl cardäòBø ìöàzendadìéâøä ¥¥¤¤¨¨¦

Baøzepwldéì àçéðc ,Bìöàdrexl el gepy ±déaøc àzðwúa± ©¤§§¦¨¥§©©§¨§©¥
,gqt lek`l lkeiy epec` zpwzaejkldéì éð÷îdrexdãç ©§¥¥©

eäéépéîmdn cg` ±úðî ìòe ely didiy,Ba úeLø Baøì ïéàL ¦©§©§¨¤¥§©§
dna dkef eax oi` df ote`ay.drexd el dpwdy

:dpyna epipy'åëå Bì øîàM äî Baø çëLgqt zeyrln oixehte ¨©©©¤¨©
gqtn md mixehty dpynd dxn` ote` dfi`a x`an iia` .ipy

:ipyeðL àì ,ééaà øîà,ipy gqtn exhtpyàlàkçëMLoec`d ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤¨©
løçàdä÷éøæ,gafnd lr mcd lyíc ÷éøféàc àðcéòáconfay ± ©©§¦¨¦§¦§¨§¦§¦¨

oiicr ,mcd wxfpyäìéëàì éæç äåäepnn lek`l ie`x gqtd did ± £¨£¦©£¦¨
,axraìáàm`çëLel xn` dnéðôìdä÷éøæ,mcd lyéëc £¨¨©¦§¥§¦¨§¦

äìéëàì éæç äåä àì íc ÷éøféàie`x did `l xak mcd wxfpyky ± ¦§¦¨Ÿ£¨£¦©£¦¨
ici e`vi `l ,oaxw lk lr iepn in reci did `ly oeik ,dlik`l

e mzaeg.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦
àúééøaà dì éðúîc àkéàdn lr ,el` iia` ixac z` epyy yie ± ¦¨§©§¥¨©¨©§¨

,`ziixaa epipyyúàöîðå ,äæa äæ ïäéçñt úBøBò eáøòúpL äMîç£¦¨¤¦§¨§¦§¥¤¤¨¤§¦§¥
a úìaély exer,ïäî ãçàreci oi`e ,dndaa lqetd men `ede ©¤¤§¤¨¥¤

zepaxwd ,leqtd edinïéøeèôe ,äôéøOä úéáì ïéàöBé ïlekmd ¨§¦§¥©§¥¨§¦
,éðL çñt úBNòlîdf lry ,exn`eeðL àì ,ééaà øîàexhtpy ¦©£¤©¥¦¨©©©¥Ÿ¨

,ipy gqtnàlàkeáøòúpLzexerdøçàìdä÷éøæ,mcd ly ¤¨¤¦§¨§§©©§¦¨
àäéî íc ÷éøféàc àðcéòác,mcd wxfpy onfa mewn lkny ±äåä ¦§¦§¨§¦§¦¨¦¨£¨

éæçmdn drax` ly xyad ie`x did ±,äìéëàìzlren f`y £¦©£¦¨
,ozaeg ici o`ivedl mcd zwixfìáàm`eáøòúðzexerdéðôì £¨¦§¨§¦§¥

,ä÷éøæ`l ,dlik`l ie`x xyad did `l xak dwixfd zryay §¦¨
e ozaeg ici e`vi.éðL çñt úBNòì ïéáéiç©¨¦©£¤©¥¦

:`xnbd zxne`ïéúéðúnà éðúîc ïàîiia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©©§¦¦
,dpynd lrïkL ìkok xne` `edyàúééøaà,`ziixad lr ± ¨¤¥©¨©§¨

envr cvn xyad ie`xe ,oaxwd seba leqt oi`y dpyna m` ixdy
,mcd zwixf zlren oi` ,eiiepn md in reci oi`y `l` ,dlik`l

lik`l ie`x epi` xyady ,`ziixaa oky lkmdn cg` lky oeik d
ea mi`vei oi`y i`ce ,oaxwd seba leqt `edy men lra wtq `ed

la` ,gqt iciàúééøaà éðúîc ïàîlr iia` ixac z` dpeyy in ± ©§©§¥©¨©§¨
,`ziixad lr `l` eixac z` xnel oi`y xaeq ,`ziixadìáà£¨

àì ïéúéðúnàxnel yi dpynay ,ok xnel oi` dpynd lr ± ©©§¦¦Ÿ
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migqt(iyily meil)

àkéàc íeMîminlya yiy ±déì éìëàc àeä íéðäëc ÷BLå äæç± ¦§¦¨¨¤¨§Ÿ£¦§¨§¦¥
mzzl elkei `l ,ok epzi m`e ,mze` lek`l mipdkl ozil jixvy©
,eiepnl `l` lk`p epi`e ,`ed gqt df oaxw `ny ,mipdkl
gqtd z` lik`n `ed ixd ,odkl weye dfgd z` ozep `edyke

.eiepnl `ly
:`xnbd zl`eyéúéðå`iaie -ãçå ãç ìkmdndéãäa ïäkcgi-] §©§¥¨©§©Ÿ¥©£¥

dgec .weyde dfgd z` odkl ozie ,egqt lr eze` dpnie ,[enr
:`xnbdéîc éëéä ïäk éàämdn cg` lk `iaiy zl`y odk dfi` ± ©Ÿ¥¥¦¨¥

,enréàodkl jzpeek m` ±çñt ãéáòcgqta gqt dyr xaky ± ¦§¨¦¤©
yeygl yiy meyn gqtd lr ezepndl ozip `l ixd ,oey`x

àîìécdid oey`xd egqty eze` `ed eze` dpnny in `ny ± ¦§¨
e ,men lraéàä,eiykr `ian `edy df oaxwe ±å ,àeä çñtm` ©¤©§

,epnn odkd lk`i,åéeðîì àlL ìëàð çñt àöîð`vi xaky oeiky ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨
,melk eilr eiepin oi` ,ezaeg ici df odkéàåodkl jzpeek m`e ± §¦

çñt ãéáò àìcyeygl yi ixd ,gqt dyr `l cery ±àîìéc± §Ÿ¨¦¤©¦§¨
df oaxw `nyå ,àeä íéîìLc `vnpçñt ãéáò àìaixwd `ly ± §¨¦§Ÿ¨¦¤©

.ipy gqta s` gqt oaxw odkd
:`xnbd zl`eyéúéðåe`iaie -ìkdäMîçzexer eaxrzpy §©§¥¨£¦¨

,mdigqtçñt ãáò àìc ïäk ãç,gqt aixwd `ly cg` odk ± ©Ÿ¥§Ÿ£©¤©
íéçñt äMîç éðä déåléò éðîéðådyng lk lr odkd z` epnie ± §¦§¥¦¨¥¨¥£¦¨§¨¦

,elld zepaxwçñt ãéáò àìc ãç àkéà CLôp änîci`ce ixdy ± §¦©©§¨¦¨©§Ÿ¨¦¤©
mr dpnp odkdy epzie ,gqt dyr `ly cg` mda yiy `ed xexa

,gqt dyr `ly cg` eze`déa é÷ôð à÷åmzaeg ici mlek e`vie ± §¨¨§¦¥
lk ly weye dfgd z` lk`i odkdy ,eiykr miaixwn mdy dna
mpi`y exn` recne ,gqtdn mb lk` i`cey `vnpe ,zepaxwd

.ipy gqt mi`ian
:`xnbd zvxznàlàm`y mipzne ,gqt mi`ian mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`viíeMî¦
`vnp ,ok dpzndyèéòîî à÷chirnn `edy ±aonfúìéëà §¨§©¥¦£¦©

d,çñt eléàc ,íéîìLlk`píéîìL eléàå ,äìéìå íBéìmilk`p §¨¦§¦¤©§¨©§¨§¦§¨¦
ìà äìéìå íéîé éðL,ãçmeiae daxwdd meia milk`p mdy ,xnelk ¦§¥¨¦§©§¨¤¨

oi` md migqty miyyeg mdy oeike ,mdipiay dlilae ,ezxgnly
,mze` etxyi df onf xg`le ,dlile mein xzei mze` milke`
mixyk eidyk etxyp ,md minlyy zepaxw mze`y `vnpe

.dlik`l
:`xnbd zl`eyéúéðåe`vi m`y epzie ,oaxw cg` lk e`iaie ± §©§¥

oaxwk ef dnda didz ,oey`x gqta xakàîéðå ,çñtä øúBî- ©©¤©§¥¨
,mdn cg` lk xn`ieéãéc éàd did ily m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

çñt éåäéð àzLä éúééàce ,gqt didi eiykr `ian ip`y dn ±éà §©§¥©§¨¤¡¥¤©¦
àeä íz éãéc,mz did ily m`e ±íéîìL àzLä éúééàc éàä éåäéð ¦¦¨¤¡¥©§©§¥©§¨§¨¦

df ote`ae ,gqtd xzen oick minly didi eiykr `ian ip`y dn ±
meyn ,ezlik` onf z` hrnn epi`cly minlyìëàð çñtä øúBî §©©¤©¤¡¨

wx ok mb.ãçà äìéìå íBéì§§©§¨¤¨
:`xnbd dgecúBøúBîì älçz ïéLéøôî éëå`iadl ozip ike ± §¦©§¦¦§¦¨§¨

didzy dligzkln dyicwdle gqtl deyicwd `ly dnda
.gqtd xzenk dyecw

:`xnbd zl`ey aeyçñtä øúBî éúééðå eçøèðåeytgie egxhie ± §¦§§§©§¦©©¤©
eyixtdy zern e` ,gqtl eyixtdy zepaxw mdl exzepy miyp`
m`y cg` lk dpzie ,gqt oaxwl zenda mdn egwie gqt oaxwl
x`yi ,xak `vi m`e ,gqtl df oaxw didi ,daeg ici `vi `l

.eiykr `edy enk gqtd xzen oaxwd
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey gqt xzene gqt oi`yéòa àì çñt eléàc ,äëéîñ- §¦¨§¦¤©Ÿ¨¥

oerh epi`øúBî eléàå ,äëéîñgqtdéòaoerh -,äëéîñixdy §¦¨§¦¨¨¥§¦¨
jenql xeq` didiy oeik ,ok zepzdl oi` okle ,minlyl axw `ed
`ed ixd dkinqd dyrnae ,`ed gqt `ny yeygl yiy ,eilr

.miycwa dcear dyer
:`xnbd dywnçpéz àä`iadl mileki mpi` recn zayii mpn` ± ¨¦©

ïaø÷ly gqt xzen `edy,íéLðài`e ,dkinq oerh `edy oeik ¨§©£¨¦
dywi oiicr la` ,eilr jenql xyt`øîéîì àkéà éàî íéLð ïaø÷̈§©¨¦©¦¨§¥©

.dkinq oerh epi`y ,miyp ly gqt xzen e`iai `l recn ±
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey minlyde gqtd oi`yúBðzî,mcdçñt eléàcjixv ©¨§¦¤©

wx wexflíéîìL eléàå ,úçà äðzîwexfl jixvòaøà ïäL íézL ©¨¨©©§¦§¨¦§©¦¤¥©§©
lr mcd d`xpy oeik rax`k mdy ,gafnd zepita zepzn izy ±
ody mizy wexfl leki epi` gqt yyg meyne ,milzk drax`

.minlyd oick rax`
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,dwixfd zxevaïðz àäå(:el migaf),ìkzepaxwdïéðzépäozny ± §¨§©¨©¦¨¦

`ed mnc,ïBöéçä çaæî ìòs`,øtk ,úçà ïzîa ïðúpLok m`e ©¦§¥©©¦¤§¨¨§©©©©¦¥
`ed oaxwd m` s` ezaeg ici dfa `vie zg` dpzn wexfl leki

.minly
:`xnbd zvxznàlàzepzdle gqt `iadl mileki mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly didiyçñt eléàc íeMî`id enc zpizp,äëéôLa ¦§¦¤©¦§¦¨
,zgpa wxfndn mikteyyíéîìL eléàå`id mnc zpizp,ä÷éøæa §¦§¨¦¦§¦¨

`l minlyk ezeyrl dpzi m`y `vnpe ,wegxn mcd z` wxefy
.epick enc ozn z` miiwl lkei

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` ± ©¨§¨¦¨
,mcd zepznaìk ,àéðz àäåzepaxwdïéðzépä`ed mnc ozny ± §¨©§¨¨©¦¨¦

,ä÷éøæas`,àöé ,äëéôLa ïðúpLmcd z` ozil leki ok m`e ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ezaeg ici dfa `vie dkityaïðéøîà à÷c øîéà¥©§¨¨§¦©

`l` epi` ,`vi dkitya mipzipd z` jty m`y exn`y dn ±éàc§¦
ãáòc xnel epl yi m`d la` ,`vi ok dyre xar m`y ±älçzëì £©§©§¦¨
énðoaxw `iaiy xnel epl oi` ok m`e .ok zeyrl xyt` mb ± ©¦

.obedk `ly mcd z` ozi dligzkle

äðùî
ìò çñtä úà èçBL éðéøä ,åéðáì øîBàäxeara ±íkî äìòiL éî ¨¥§¨¨£¥¦¥¤©¤©©¦¤©£¤¦¤

ïBLàøä ñéðëäL ïåék ,íéìLeøéì ïBLàøz`Baeøå BLàø,milyexil ¦¦¨©¦¥¨¤¦§¦¨¦Ÿ§
ìça äëæB÷,oaxwa.Bnò åéçà úà äkæîe ¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦

àøîâ
dlriy eipan in lr gqtd z` hegyl mc` lekiy ,dpyna epipy

:`xnbd zxne` .milyexil oey`xdpéî òîLy ,o`kn gken ±Lé §©¦¨¥
äøéøamixne` ep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ± §¥¨

drya ,epzpyna o`k ixdy ,ok xacd did dligzn s`y xxazpy
,oey`xd qpkpyke ,oey`x qpki in reci did `l ,gqtd hgypy
dgec .eliaya gqtd hgyp dligzny xxaedy mixne` ep`

:`xnbd,ïðçBé éaø øîàz` dpndy ote`a zxacn dpynd zn`a ¨©©¦¨¨
oey`x dlriy in lr hgeyy a`d xn`y dne ,gqtd lr mlek

wx ,milyexiløîà÷ úBöîa ïæøæì éãklky ick ,ef oeyla mdl §¥§¨§¨§¦§¨¨©
.eci lr eig` ekfie eig`l y`x didie zeevnl fxcfi mdn cg`

:opgei iax ly yexitl di`x `xnbd d`ianeénð à÷écwiecn oke ± ©§¨©¦
n mbéðz÷c,dpynd jynda epipyy dnn ±äkæîez`,Bnò åéçà §¨¨¥§©¤¤¨¦

càîìLa úøîà éàxn`z m` ±àøwéòî eäðéðîàcdligzny ± ¦¨§©¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨
` a`d dpnd,mlek zøétLz` zekfl leki ji` ,xacd oaen ± ©¦

,enr eig`àøwéòî eäðéðîà àìc úøîà éà àlàa`d dpnd `ly ± ¤¨¦¨§©§Ÿ©§¦§¥¦¨¨
ike ,gqtdn lek`l eig` mileki ji` ,dyw ,mlek z` dligzn

epîúî à÷ éî èéçLc øúáìozip gqtd hgypy xg`l m`d ± §¨©§¨¦¦¨¦§©
,eilr zepnidlïðz àäåy ,jenqa oldlïéðîð,gqtd lrïéëLBîe §¨§©¦§¦§¦

epnî ïäéãéwx ,eilr epnpy dnn ±èçMiL ãòxg`l la` ,gqtd §¥¤¦¤©¤¦¨¥
dkfn ji` ok m`e ,eilr zepnidl xyt` i` ,gqtd hgypy

i`ce `l` ,enr eig` z` oey`xddpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
dgikene .mlek z` dpnd dligzny ote`a zxacn dpyndy

:`ziixan df uexizk `xnbd,éëä énð àéðzdidyäNòîxn`y ©§¨©¦¨¦©£¤
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ezny in` cenr ht sc ± iyily wxtmigqt
÷åùå äæç àëéàã íåùîcg lk `dc .zzl xyt` i`e odkl ozpil jixvy ,minlyc Ð

.eilr dpnp `ly odkl elik`n `vnpe ,gqt ied i`d `ny cgeãçå ãç ìë éúéðåÐ

,odk cg ediipindipnipe:opiqxb ikd .egqt`çñô ãáò àìã ïäë ãç äùîç åäìåë éúéðå
äéðîðåãçå ãç ìë éãäáÐdnncweye dfg lk`ie ,dia witp `wc cg `ki` jytp

.mlek lyíéîìùã äìéëàá èòîî à÷ãÐ

dlile meil mlek z` lke`y ,ezlik` onfa

`ed minly m`e .xzepd z` sxeyeoiicr Ð

.mixyk miycw sxey `vnpe ,xzep epi`éúéðå
øúåîáçñôäily m` :eilr dpzi ezlgzn Ð

did mzaxw `edy ,gqtd xzen didi df Ð

gqtk `ede ,minlydlile meil lk`pyikde .

gqtd) wxta migafc `ztqeza `ipz

dlgzn oaxw oiyixtn oi` :ipyne .(axrzpy

j`idy ,xzep myl,gqtd xzen zeidl leki

df ixdy ,mlern eilr lg `l gqt my ixde

.`vi xakåçøèðåçñôä øúåîá éúééðåÐ

exzezpy miyp` eywaie` ,ig gqt mdl

cg` lk dpzie ,zenda odn egwie ,gqt zern

did men lra ily m` :ely lrdf ixd Ð

e`l m`e ,gqtxzen .`edy zenk `ed ixd Ð

.dlile meil lk`pe ,minlyl gqtdéòá
äëéîñgqt `ny ,df lr jenql xyt` i`e Ð

.miycwa dcear ciar `we ,`edíéùð ïáø÷
.dkinq ira `l Ðäëéôùá çñôon zgpa Ð

wxfndxiwlol `wtpc .ceqid cbpk gafnd

gqtc mc oznzkqna ,"jtyi jigaf mce"n

) "i`ny zia" wxta migafminlyae .(a,fl

wegxnl wxefy ,dwixf `aizk

`l` rav` ozn oi`e .gafnl wxfnd on

x`y lka la` ."erav`a" da aizkc ,z`hga

cr oxwd cbpk wxefe ,aizk "ewxfe" zepaxw

ozip mcdyxiwliaxrnxiwe.inexcäìçúëì
éîð.dinza Ðäðùîäìòéù éî ìòÐ

.oey`xd `l` eilr dpnn epi`y rnynäëæîå
åîò åéçà úà.ipnzn ikid yxtn `xnba Ð

ofxfl icke ,`xwirn oedea` edpipn`c :uxzne

fxcfiy ,xn`wdidie ,oey`x zeidl cg` lk

ekfiy eig`l y`x `ed.mriced jke ,eci lr

àøîâäøéøá ùé äðéî òîù`wlq `w Ð

.cg `l` epni` `lc jzrcïæøæì éãëoleke Ð

.oexg` oia oey`x oia ,eilr epni`éëä éîð àéðú
.hwp zefixf meync Ðäðùîïéðîðdvexd Ð

.zepnilïéëùîðå.jynil dvexd Ðèçùéù ãò
la` Ðhgypynoikyen oi`e ,eilr oipnp oi` Ð

cr xn`e ,biltc oerny iaxl elit` .epnid

wxfiyla` ,biltc `ed jynilc miwen `d Ð

zepnila.dcenàøîâãïéðîðã áâ ìò óàåéìò
ïéøæåç åæ] äøåáçïéðîðåúøçà [äøåáç åéìòÐ

epnipy dnily dxeag lkcg` gqt lrekyni

onwl xn`c dcedi iaxk `lce .epnid odici olek

) "`nh didy in" wxtadidiy calae :(`,hv

.eilr miiw dpey`x dxeag ipan cg`ú÷åìçî
êùîéì.wxfiy cr oerny iax xn`w `idda Ð

úéáä èòîé íàe`a m` Ðhrniljynile

zeidndyncera Ðezeid.ehrnzi dyl

äéúåéçî.miiga ecera Ðäéúééååäîmcew Ð

.eizecear xnb
äðùî
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éàädpin `ticrc :xnel yie !ohw odk izipe :xn`z m`e Ð 'ek gqt carc i` inc ikid odk

.jixtéúéðådid ely m` xzen myl yicwiy qxhpewd yexitk `l Ð gqt xzen

ely men lra m`e ,gqtl yicwiy wgvi epiaxl d`xp `l` .`xnbd dreh did `l dfac mz

Ðe`l m`e ,dfa `viÐyxtedy `kid `l` gqt xzen ied `lc :jixte .gqt xzen `di

.xzezipe ,gqtl ixnbl

åçøèðåji`e :xn`z m`e Ð gqt xzen iziipe

wxta onwl `d ?gqtl df xzen xyki

dcedi iaxe iqei iax ibilt (`,hv) "`nh didy in"

ilek la` ,dpey`x dxeag ipan cg` opira i`

milra `la zg` dry x`yp m`c ecen `nlrÐ

ipy yixtdyk `kd :xnel yie !gqtl ez ifg `lc

lqtp epi`c ,cg` el xzezipe ,zeixg`l migqt

o`nl izk` :xn`z m`e .icigi edegipdy meyn

dxiwr ira `lcÐ!higyw gqt myl minly

ezler xkend onwl xn`d ?edxkni ji` :cere

`ki`c oeik :xnel yie !melk dyr `l einlye

dil jixvc ypi`Ð,dxiwr ira `nlr ilekl

eidy oebk (`,cq lirl) "hgyp cinz"a opixn`ck

,ixii` zerna gqt xzen i`e .mizn i`nh milra

qxhpewa yxitckÐ.xity iz`

åìéàã:wgvi epiaxl dyw Ð dlil meil gqt

lk :(`,a) zekxac `nw wxt opzc

cg` meil oilk`pdÐcenr dlriy cr ozevn

zlik` eli`e :(`,h my) `xnba xn`we .xgyd

'ek llde rny z`ixw edpinxe ,ipzw `l migqt

.xgyd cenr dlriy cr ozevn migqt zlik`e

ipzinl jiiyc rnyn `kd `de ?jixt `w i`ne

oilk`pd llka ied ok m`e ,dlile mei gqt iab

ded mzdc :xnel yie !mzd ipzwc dlile meil

cenr cr lk`pc `zi` m` ,`icda ipzinl dil

migaf) "onewn edfi`"c dpynn iwet`l ,xgyd

epiide zevg cr `l` lk`p epi` ipzwc (a,ep

dil ipzw `lc oeike .ipixg`c `inec ,`ziixe`cn

`icdaÐcr `l` lk`p epi`c xaqc dpin rny

."onewn edfi`" zpynk ,zevg

åìéàådil `xiaq Ð dkinq ira `l gqt

opira `l i`c .opira egk lka dkinq

edc lk `l`Ðoi`"ae .miycwa dcear ied `l

.`id i`pzc `zbelt (a,fh dbibg) "oiyxec
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çñt ãéáòc éà¯çñt àöîðå ,àeä çñt éàä àîìéc ¦§¨¥¤©¦§¨©¤©§¦§¨¤©
çñt ãéáò àìc éàå .åéeðîì àlL ìëàð¯àîìéc ¤¡¨¤Ÿ¦§¨§¦§¨¨¥¤©¦§¨

ãç äMîç ìk éúéðå .çñt ãéáò àìå ,àeä íéîìL§¨¦§¨¨¥¤©§¥¦¨£¦¨©
,íéçñt äMîç éðä déåléò éðîéðå ,çñt ãáò àìc ïäkŸ¥§¨£©¤©§¦§¥¦¨¥¨¥£¦¨§¨¦
é÷ôð à÷å ,çñt ãéáò àìc ãç àkéà CLôp änîc§¦©©§¨¦¨©§¨¨¥¤©§¨¨§¦
eléàc .íéîìL úìéëàa èéòîî à÷c íeMî :àlà !déa¥¤¨¦§¨©§¦©£¦©§¨¦§¦

çñt¯íéîìL eléàå ,äìéìå íBéì¯ìäìéìå íéîé éðL ¤©§¨©§¨§¦§¨¦¦§¥¨¦§©§¨
íeî ìòa éãéc éà :àîéðå ,çñtä øúBî éúéðå .ãçà¤¨§¥¦©©¤©§¥¨¦¦¦©©

¯àeä íz éãéc éà ,çñt éåäéð àzLä éúééàc éàä©§©§¦¨§¨¤¡¥¤©¦¦¦¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migqt(iyily meil)

àkéàc íeMîminlya yiy ±déì éìëàc àeä íéðäëc ÷BLå äæç± ¦§¦¨¨¤¨§Ÿ£¦§¨§¦¥
mzzl elkei `l ,ok epzi m`e ,mze` lek`l mipdkl ozil jixvy©
,eiepnl `l` lk`p epi`e ,`ed gqt df oaxw `ny ,mipdkl
gqtd z` lik`n `ed ixd ,odkl weye dfgd z` ozep `edyke

.eiepnl `ly
:`xnbd zl`eyéúéðå`iaie -ãçå ãç ìkmdndéãäa ïäkcgi-] §©§¥¨©§©Ÿ¥©£¥

dgec .weyde dfgd z` odkl ozie ,egqt lr eze` dpnie ,[enr
:`xnbdéîc éëéä ïäk éàämdn cg` lk `iaiy zl`y odk dfi` ± ©Ÿ¥¥¦¨¥

,enréàodkl jzpeek m` ±çñt ãéáòcgqta gqt dyr xaky ± ¦§¨¦¤©
yeygl yiy meyn gqtd lr ezepndl ozip `l ixd ,oey`x

àîìécdid oey`xd egqty eze` `ed eze` dpnny in `ny ± ¦§¨
e ,men lraéàä,eiykr `ian `edy df oaxwe ±å ,àeä çñtm` ©¤©§

,epnn odkd lk`i,åéeðîì àlL ìëàð çñt àöîð`vi xaky oeiky ¦§¨¤©¤¡¨¤Ÿ¦§¨
,melk eilr eiepin oi` ,ezaeg ici df odkéàåodkl jzpeek m`e ± §¦

çñt ãéáò àìcyeygl yi ixd ,gqt dyr `l cery ±àîìéc± §Ÿ¨¦¤©¦§¨
df oaxw `nyå ,àeä íéîìLc `vnpçñt ãéáò àìaixwd `ly ± §¨¦§Ÿ¨¦¤©

.ipy gqta s` gqt oaxw odkd
:`xnbd zl`eyéúéðåe`iaie -ìkdäMîçzexer eaxrzpy §©§¥¨£¦¨

,mdigqtçñt ãáò àìc ïäk ãç,gqt aixwd `ly cg` odk ± ©Ÿ¥§Ÿ£©¤©
íéçñt äMîç éðä déåléò éðîéðådyng lk lr odkd z` epnie ± §¦§¥¦¨¥¨¥£¦¨§¨¦

,elld zepaxwçñt ãéáò àìc ãç àkéà CLôp änîci`ce ixdy ± §¦©©§¨¦¨©§Ÿ¨¦¤©
mr dpnp odkdy epzie ,gqt dyr `ly cg` mda yiy `ed xexa

,gqt dyr `ly cg` eze`déa é÷ôð à÷åmzaeg ici mlek e`vie ± §¨¨§¦¥
lk ly weye dfgd z` lk`i odkdy ,eiykr miaixwn mdy dna
mpi`y exn` recne ,gqtdn mb lk` i`cey `vnpe ,zepaxwd

.ipy gqt mi`ian
:`xnbd zvxznàlàm`y mipzne ,gqt mi`ian mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`viíeMî¦
`vnp ,ok dpzndyèéòîî à÷chirnn `edy ±aonfúìéëà §¨§©¥¦£¦©

d,çñt eléàc ,íéîìLlk`píéîìL eléàå ,äìéìå íBéìmilk`p §¨¦§¦¤©§¨©§¨§¦§¨¦
ìà äìéìå íéîé éðL,ãçmeiae daxwdd meia milk`p mdy ,xnelk ¦§¥¨¦§©§¨¤¨

oi` md migqty miyyeg mdy oeike ,mdipiay dlilae ,ezxgnly
,mze` etxyi df onf xg`le ,dlile mein xzei mze` milke`
mixyk eidyk etxyp ,md minlyy zepaxw mze`y `vnpe

.dlik`l
:`xnbd zl`eyéúéðåe`vi m`y epzie ,oaxw cg` lk e`iaie ± §©§¥

oaxwk ef dnda didz ,oey`x gqta xakàîéðå ,çñtä øúBî- ©©¤©§¥¨
,mdn cg` lk xn`ieéãéc éàd did ily m` ±éàä ,íeî ìòa ¦¦¦©©©

çñt éåäéð àzLä éúééàce ,gqt didi eiykr `ian ip`y dn ±éà §©§¥©§¨¤¡¥¤©¦
àeä íz éãéc,mz did ily m`e ±íéîìL àzLä éúééàc éàä éåäéð ¦¦¨¤¡¥©§©§¥©§¨§¨¦

df ote`ae ,gqtd xzen oick minly didi eiykr `ian ip`y dn ±
meyn ,ezlik` onf z` hrnn epi`cly minlyìëàð çñtä øúBî §©©¤©¤¡¨

wx ok mb.ãçà äìéìå íBéì§§©§¨¤¨
:`xnbd dgecúBøúBîì älçz ïéLéøôî éëå`iadl ozip ike ± §¦©§¦¦§¦¨§¨

didzy dligzkln dyicwdle gqtl deyicwd `ly dnda
.gqtd xzenk dyecw

:`xnbd zl`ey aeyçñtä øúBî éúééðå eçøèðåeytgie egxhie ± §¦§§§©§¦©©¤©
eyixtdy zern e` ,gqtl eyixtdy zepaxw mdl exzepy miyp`
m`y cg` lk dpzie ,gqt oaxwl zenda mdn egwie gqt oaxwl
x`yi ,xak `vi m`e ,gqtl df oaxw didi ,daeg ici `vi `l

.eiykr `edy enk gqtd xzen oaxwd
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey gqt xzene gqt oi`yéòa àì çñt eléàc ,äëéîñ- §¦¨§¦¤©Ÿ¨¥

oerh epi`øúBî eléàå ,äëéîñgqtdéòaoerh -,äëéîñixdy §¦¨§¦¨¨¥§¦¨
jenql xeq` didiy oeik ,ok zepzdl oi` okle ,minlyl axw `ed
`ed ixd dkinqd dyrnae ,`ed gqt `ny yeygl yiy ,eilr

.miycwa dcear dyer
:`xnbd dywnçpéz àä`iadl mileki mpi` recn zayii mpn` ± ¨¦©

ïaø÷ly gqt xzen `edy,íéLðài`e ,dkinq oerh `edy oeik ¨§©£¨¦
dywi oiicr la` ,eilr jenql xyt`øîéîì àkéà éàî íéLð ïaø÷̈§©¨¦©¦¨§¥©

.dkinq oerh epi`y ,miyp ly gqt xzen e`iai `l recn ±
:`xnbd zvxznàlàepzie gqt e`iaiy mixne` oi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly df didiy ,oey`xa daeg ici xak e`vi m`yíeMî¦
oiprl mieey minlyde gqtd oi`yúBðzî,mcdçñt eléàcjixv ©¨§¦¤©

wx wexflíéîìL eléàå ,úçà äðzîwexfl jixvòaøà ïäL íézL ©¨¨©©§¦§¨¦§©¦¤¥©§©
lr mcd d`xpy oeik rax`k mdy ,gafnd zepita zepzn izy ±
ody mizy wexfl leki epi` gqt yyg meyne ,milzk drax`

.minlyd oick rax`
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,dwixfd zxevaïðz àäå(:el migaf),ìkzepaxwdïéðzépäozny ± §¨§©¨©¦¨¦

`ed mnc,ïBöéçä çaæî ìòs`,øtk ,úçà ïzîa ïðúpLok m`e ©¦§¥©©¦¤§¨¨§©©©©¦¥
`ed oaxwd m` s` ezaeg ici dfa `vie zg` dpzn wexfl leki

.minly
:`xnbd zvxznàlàzepzdle gqt `iadl mileki mpi`y mrhd ¤¨

`ed ,minly didiyçñt eléàc íeMî`id enc zpizp,äëéôLa ¦§¦¤©¦§¦¨
,zgpa wxfndn mikteyyíéîìL eléàå`id mnc zpizp,ä÷éøæa §¦§¨¦¦§¦¨

`l minlyk ezeyrl dpzi m`y `vnpe ,wegxn mcd z` wxefy
.epick enc ozn z` miiwl lkei

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîmipey mdy jka yi welig dfi` ± ©¨§¨¦¨
,mcd zepznaìk ,àéðz àäåzepaxwdïéðzépä`ed mnc ozny ± §¨©§¨¨©¦¨¦

,ä÷éøæas`,àöé ,äëéôLa ïðúpLmcd z` ozil leki ok m`e ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ezaeg ici dfa `vie dkityaïðéøîà à÷c øîéà¥©§¨¨§¦©

`l` epi` ,`vi dkitya mipzipd z` jty m`y exn`y dn ±éàc§¦
ãáòc xnel epl yi m`d la` ,`vi ok dyre xar m`y ±älçzëì £©§©§¦¨
énðoaxw `iaiy xnel epl oi` ok m`e .ok zeyrl xyt` mb ± ©¦

.obedk `ly mcd z` ozi dligzkle

äðùî
ìò çñtä úà èçBL éðéøä ,åéðáì øîBàäxeara ±íkî äìòiL éî ¨¥§¨¨£¥¦¥¤©¤©©¦¤©£¤¦¤

ïBLàøä ñéðëäL ïåék ,íéìLeøéì ïBLàøz`Baeøå BLàø,milyexil ¦¦¨©¦¥¨¤¦§¦¨¦Ÿ§
ìça äëæB÷,oaxwa.Bnò åéçà úà äkæîe ¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦

àøîâ
dlriy eipan in lr gqtd z` hegyl mc` lekiy ,dpyna epipy

:`xnbd zxne` .milyexil oey`xdpéî òîLy ,o`kn gken ±Lé §©¦¨¥
äøéøamixne` ep` ,jk xg` xxazpe ,xxean did `ly xacy ± §¥¨

drya ,epzpyna o`k ixdy ,ok xacd did dligzn s`y xxazpy
,oey`xd qpkpyke ,oey`x qpki in reci did `l ,gqtd hgypy
dgec .eliaya gqtd hgyp dligzny xxaedy mixne` ep`

:`xnbd,ïðçBé éaø øîàz` dpndy ote`a zxacn dpynd zn`a ¨©©¦¨¨
oey`x dlriy in lr hgeyy a`d xn`y dne ,gqtd lr mlek

wx ,milyexiløîà÷ úBöîa ïæøæì éãklky ick ,ef oeyla mdl §¥§¨§¨§¦§¨¨©
.eci lr eig` ekfie eig`l y`x didie zeevnl fxcfi mdn cg`

:opgei iax ly yexitl di`x `xnbd d`ianeénð à÷écwiecn oke ± ©§¨©¦
n mbéðz÷c,dpynd jynda epipyy dnn ±äkæîez`,Bnò åéçà §¨¨¥§©¤¤¨¦

càîìLa úøîà éàxn`z m` ±àøwéòî eäðéðîàcdligzny ± ¦¨§©¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨
` a`d dpnd,mlek zøétLz` zekfl leki ji` ,xacd oaen ± ©¦

,enr eig`àøwéòî eäðéðîà àìc úøîà éà àlàa`d dpnd `ly ± ¤¨¦¨§©§Ÿ©§¦§¥¦¨¨
ike ,gqtdn lek`l eig` mileki ji` ,dyw ,mlek z` dligzn

epîúî à÷ éî èéçLc øúáìozip gqtd hgypy xg`l m`d ± §¨©§¨¦¦¨¦§©
,eilr zepnidlïðz àäåy ,jenqa oldlïéðîð,gqtd lrïéëLBîe §¨§©¦§¦§¦

epnî ïäéãéwx ,eilr epnpy dnn ±èçMiL ãòxg`l la` ,gqtd §¥¤¦¤©¤¦¨¥
dkfn ji` ok m`e ,eilr zepnidl xyt` i` ,gqtd hgypy

i`ce `l` ,enr eig` z` oey`xddpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
dgikene .mlek z` dpnd dligzny ote`a zxacn dpyndy

:`ziixan df uexizk `xnbd,éëä énð àéðzdidyäNòîxn`y ©§¨©¦¨¦©£¤
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המשך בעמוד ולח

ezny in` cenr ht sc ± iyily wxtmigqt
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hytinl ivn `lc ipyn jkl .`xazqn `kti`

.icinéðám`e Ð `l e` wlgl oi`yx dxeag

m` `wecc ,oizipznn hiyt `l i`n` :xn`z

:xnel yie !ewlg ozil oi`yx enr mixg`d dpnd

.wlgil oi`yx inp dpnn `lac ,igcinl `ki`c

dpnn hwpc `deÐelit` ,ixiin oipr lkac meyn

la` .wlgil oi`yx dpnn m`e ,wlgil `ly epzd

aoivn `l `ziixepzd m`c `hiytc ,igcinl

i` Ð zetx eici mdn cg` elit` ,wlgil `ly

.epzd ok zrc lr `nzqnc ,ewlg ozil oi`yx

zeti eici odn cg` oi` m`cÐwlgil jxc oi`

.i`pz `la

úåòîdyw zvw Ð dacpl elti ody lk

yicwdyk ixiin `yixc :wgvi epiaxl

ixiin `tiqe ,jenqa gkenck ,gqt myl zern

minlyl oyicwd i`c .oileg zernaÐelti ji`

zeler odn eaixwie ,xeaiv zacpl minly zern

.?gafnd uiwl

øçàîåelti i`n` melk `le dyr `lc

`nlya zxn` i` :yexit Ð dacpl

zlren eziiyrcÐ`ly dil opiqpwc ,xity iz`

dyr `lc oeik la` .zxg` mrt ok zeyrl libxi

melk `leÐynn oi`y oeik ,dil opiqpw i`n`

.dil opiqpw mewn lknc :ipyne ?eziiyra

äæåzerna i`c Ð 'ek egqtl zern yixtd

oilegÐody `hiyt ?ol rnyn `w i`n

ixyc oeik ,`tiqa enk diqpwinl ol zilc ,oileg

eed i` elit` :xn`z m`e .egqt lr mixg` zepnl

zepnl leki ji` mewn lkn ,`xwirn oileg zern

zerna elit`c xaqc oeik ?eyicwdy xg` mixg`

`iywcn ,xiiyn `lc gqta oky lke ,xiiyn `l

lr s`c :xnel yie !ycwd lr lg ycwd oi` dil

icin dia xiiyn `lc abÐ,eyicwn ok zrc lr

zeny) aizk `xwc .eilr dpni xy` lk e`viy

"eqekz" :(my) dia aizke ,"epkye `ed gwle" :(ai

meyn ,xak eyicwd elit` ,oipr lkac rnyn

.ok mc`d zrcc
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äðùîB÷ìça øçà Bnò äðînä¯äøeáç éða ïéàMø ©©§¤¦©¥§¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlMî ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¦¤§¥§¦

.ïälMîàøîâåéãé eéäL äøeáç éða :eäì àéòaéà ¦¤¨¤¦©£¨§§¥£¨¤¨¨¨
E÷ìç ìBè" Bì eøîàiL eäî ,úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨©¤Ÿ§¤§¤
Bà ,"ïezìéa÷ àä" eäì øîà éöî :ïðéøîà éî ?"àöå§¥¦¨§¦©¨¥¨©§¨©¦§

ïðéìa÷ ék" déì øîéîì eöî :àîìéc¯,äçéáæ éðewéúì ¦§¨¨§¥©¥¦©§¦©§¦¥§¦¨
ïpéî éôè zìëàc àúòcà¯ðéìa÷ àì:òîL àz ."C ©©£¨§¨©§§§¥¦©¨©§¦¨¨§©

B÷ìç ìò Bnò íéøçà äðînä¯[äøeáç éða] ïéàMø ©©§¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlL úà ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¤¤§¥§¦
íéãék déì éåäc íeMî åàì ,àîòè éàî .ïälL úà¤¤¨¤©©§¨¨¦§¨¥¥§¨©¦
éöî úBôé åéãé Cúòc à÷ìñ éàå ?úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨§¦¨§¨©£¨¨¨¨¨¥

ïezìéa÷ eäì øîà¯:éøîà !úBôé åéãék éàä éåäéð ¨©§©¦§¤¡¥©§¨¨¨¨§¦
äøeáç éðaî ãçk eäééåøz éîð éàc .éðàL úBòc ,àì̈¥¨¥§¦©¦©§©§§©¦§¥£¨

éìëàc àeä¯Lðéà ïì àçéð àìc :déì éøîà éöî §¨§¦¨¥¨§¦¥§¨¦¨¨¡¨
ãöa øNa úéfk ìëàL LnMä :òîL àz .ïab àøëeð§¨©©¨§©©©¨¤¨©©©¦¨¨§©

çwt äéä íà ,øepzä¯íà .epnî Bñéøk àlîî ©©¦¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤¦
Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø¯ïéáLBéå ïéàa ¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦

eöø .äãeäé éaø éøác ,ïéìëBàå Bcöa¯àì ,ïéà §¦§§¦¦§¥©¦§¨¨¦Ÿ
eöø¯éðàL !ïezìéa÷ àä :eäì àîéð ?éànàå .àì ¨¨§©©¥¨§¨©¦§¨¥

ðéìa÷ ék :déì éøîàc ,íúäC¯Cçøèðc àúòcà ¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨©©£¨§©§©¨
Cãéãì ïì çøèîì ,ïn÷¯ðéìa÷ àì:òîL àz .C ©©§¦§©¨§¦¨¨©§¦¨¨§©

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé äéäL äøeáç éða§¥£¨¤¨¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦
äMîç eléôà àlà ,ãBò àìå .àöå E÷ìç ìBè :øîBì©¤§§§¥§Ÿ¤¨£¦£¦¨

úìBaéñ eNòå¯.àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø §¨¦¤©¨¦©¤§§§¥
:øîà÷ àéòaéî àì ?"ãBò àìå" éàî .dpéî òîL§©¦¨©§Ÿ¨¦¨£¨¨¨©

ðéìa÷ ék :déì éøîà éöîc çñt àéòaéî àìC¯ ¨¦¨£¨¤©§¨¥¨§¦¥¦©§¦¨
àzååöc ,éîð úìBaéñ eléôà àlà .äçéáæ éðewúì§¦¥§¦¨¤¨£¦¦¤©¦§©§¨

àeä àîìòa¯.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ïéàMø §¨§¨©¨¦©¤§§§¥
àeä éëä àlà ,ïì àéòaéà àì àä :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨¨¦©£¨¨¤¨¨¦
ïéàMø ïðéà Bà ÷ìçì ïéàMø äøeáç éða :ïì àéòaéàc§¦©£¨¨§¥£¨©¨¦¥¨¥¥¨©¨¦
ãçà ìL åéãé eéäL äøeáç éða :òîL àz ?÷ìçì¥¨¥¨§©§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨
úBôé åéãé .àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø ,úBôé ïäî¥¤¨©¨¦©¤§§§¥¨¨¨

¯úBôé åéãé ïéà ,ïéà¯eáéøò òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø .dpéî òîL .àì ¦¥¨¨¨¨§©¦¨©©¨§©¨§¥§©§ª©£¦
øîà .òaøà àtt áø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .éããä éãäa àzôéø¦§¨©£¥£¨¥©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥©©¨©§©£©
éða déáéúéà .ïðéðLãk éðLå ,àúáeéz éðä ìk déáéúéà .ïezìéa÷ :déì øîà !éì âìt :déì¥§©¦£©¥©¦§¥¦¥¨¨¥§¨¨§¨¥¦§¨¥©¥¦¥§¥

íúä :déì øîà .äøeáç¯ðéìa÷ ék :déì éøîàcC¯,úìBaéñ déáéúéà .äçéáæ éðewéúì £¨¨©¥¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨§¦¥§¦¨¥¦¥¦¤
àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .àðéáø éãäa áéøò ìæà .déì âìt¯àðéáø ìéëà §©¥£©¨¦©£¥¨¦¨©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥¨¦¨

!àðéáø àãç àìå étt äàî :øîà .àéðîzBçñt ìò Bnò íéøçà äðînä :ïðaø eðz §¨§¨£©§¨©¥§¨£¨¨¦¨¨©¨©©©§¤£¥¦¦©¦§
Búâéâç ìòå¯åéîìLe BúìBò øëBnäå .ïéleç BãéaL úBòî¯,íeìk àìå äNò àì §©£¦¨¨¤§¨¦§©¥¨§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§

eìté éànà úBòî ,íeìk àìå äNò àìc øçàî éëå .äáãðì eìté ïäL ìk úBòîe¨¨¤¥¦§¦§¨¨§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ§¨©©¦§
"ïäL ìk" éàîe .àñð÷ :àáø øîà !?äáãðì¯,äòaøà àlà eåL eåä àìc áb ìò óà ¦§¨¨¨©¨¨§¨¨©¨¤¥©©©§¨¨¨¤¨©§¨¨

éaø àîéúéàå ,àleò øîà .ïðaø eäeñð÷ éîð àøéúé àéääa eléôà .äMîç déì eáäéå¦©¥£¦¨£¦§©¦§¥¨©¦§¨©¨©¨©¨§¦¥¨©¦
äæå Bçñôì äìè Léøôä äæ :àúlî éàäc àîòè éàìáa ïéøáç éòãé øLôà :àéòLBà©£¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥©§¨§©¦§¨¤¦§¦¨¤§¦§§¤
?"ïéleç BãéaL úBòî" :éðú÷c ,Lc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéä ,Bçñôì úBòî Léøôä¦§¦¨§¦§¥©¤§¥¨©¤§¥§¨¨¥¨¤§¨¦
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פסחים. פרק שמיני - האשה דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iyily meil)

äðùî
mdn cg` wlql dxeagd ipa mi`yx eay ote` zx`an dpynd

gqt ly dxeag ipan cg` :dxeagdnBnò äpîîämc`øçà ©§©¤¦©¥
dxeagd ipan epi`yB÷ìça,dxeagd ipa x`y zrici `la ,gqta §¤§

éða ïéàMødBì ïzéì äøeáçdpnnl ±BlL úàgqta ewlg z` ± ©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,mzcerqn ewlqleBlMî ìëBà àeäålr dpndy df mc` mr cgi §¥¦¤

,ewlg,ïälMî ïéìëBà ïäå,xnel dxeagd ipa milekiy meyn §¥§¦¦¤¨¤
.mzrici `la dpiny df mc` mr cgi lek`l mivex mpi`y

àøîâ
dxeagd ipa mi`yx m`d daxd lke`y ina zwtzqn `xnbd

:mzxeagn e`ivedlL åéãé eéäL äøeáç éða ,eäì àéòaéàïäî ãçà ì ¦©§¨§§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨¥¤
úBôé,daxd lek`l xdnny ±Bì eøîàiL eäîx`y mileki m`d ± ¨©¤Ÿ§

el xnel dxeagd ipaàöå ,E÷ìç ìBè`ly ick ,jcal lek`e ¤§§¨¥
.jwlgn xzei lk`zïðéøîà éîeiciy dfy ,xnel epl yi m`d ± ¦¨§¦©

zetieäì øîà éöî,mdl xnel leki ±ïezìéa÷ àäminc mze`a - ¨¥¨©§¨©¦§
lke`y zpn lr ize` mzlaiw ,mknr szzydl ick izzpy

,igek itk gqtdnàîìéc Bà,`ny ±déì øîéîì eöîmd mileki ± ¦§¨¨§¥©¥
,el xneläçéáæ éðewéúì ïðéìa÷ ékick `l` jze` eplaiw `l ± ¦©§¦©§¦¥§¦¨

ipa x`y itk lk`zy jepxriye ,xzep didi `ly oaxwd z` owzl
la` ,mc`ðéìa÷ àì ïpéî éôè úìëàc àzòcàClr jeplaiw `l ± ©©§¨§¨§©§¥¦¨Ÿ©§¦¨

.epz`n xzei lk`zy zrc
:epzpynn wtqd z` heytl dvex `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©

éða] ïéàMø ,B÷ìç ìò Bnò íéøçà äpîîäd,BlL úà Bì ïzéì [äøeáç ©§©¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,ïälL úà ïéìëBà ïäå ,BlL úà ìëBà àeäåz` `xnbd zx`ane §¥¤¤§¥§¦¤¤¨¤

:zl`eye di`xdàîòè éàîe`ivedl md milekiy mrhd edn ± ©©£¨
,mzxeagnåàìdf oi` m`d ±déì éåäc íeMîdf ixdy ±ìL íéãék ¨¦§¨¥¥§¨©¦¤

,úBôé ïäî ãçàmiyyeg ,enr elk`iy miyp` cer `iany oeiky ¤¨¥¤¨
,`ve jwlg leh el mixne` ok lre ,ewlgn xzei gwiy dxeagd ipa

Czòc à÷ìñ éàåy iny ,jzrca dler m`e -øîà éöî úBôé åéãé §¦¨§¨©§¨¨¨¨¨¥¨©
ïezìéa÷ eäìlr ize` mzlaiwy ,dxeagd ipa x`yl xnel leki ± §©¦§

ok m` ,ipwlql mileki mkpi`e igek itk lke`y zpnéàä éåäéð± ¤¡¥©
didi ewlg lr mixg` dpiny df s`ky mc`,úBôé åéãérecne §¨¨¨

,o`kn gken i`ce `l` ,`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki
.`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki ,zeti eiciy iny

:`xnbd dgecàì ,éøîà,dpyndn df wtq heytl xyt` i` ± ¨§¦Ÿ
a ixdyúBòc[zepey mdizercy miyp` ieaix-]éðàLdpey ± ¥¨¦

ewlg lr xg` dpnndy dpyna epipyy dny ,xnelk ,oicd
,ewlgn xzei milke` mdy meyn df oi` ,e`ivedl md mileki

,mzxeaga df yi` aqiy mivex dxeagd ipa oi`y meyn `l`éàc§¦
éìëàc àeä äøeáç éðaî ãçk eäééåøz énðelk`i mdipy m` s`y ± ©¦©§©§§©¦§¥£¨§¨§¦

,cg` mc`k wxïab àøëeð Lðéà ïì àçéð àìc déì éøîà éöî± ¨¦¨§¦¥§Ÿ¦¨¨¦¦§¨©¨
ok lre ,xf mc` epnr aqiy epl gep df oi`y ,el xnel mileki
mpi` zeti eiciy df mc` la` ,mzxeagn e`ivedl md mileki

.ewlgn xzei lk`i m` s` e`ivedl mileki
z` heytl zetqep zei`x d`ian `xnbd:wtqdòîL àz`a ± ¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixan wtqd z` heytl di`x rnyeùnMä©©¨
,gqtd lr iepn `edyøNa úéfk ìëàLgqtdníà ,øepzä ãöa ¤¨©©©¦¨¨§©©©¦

,epnî Bñéøk àlîî ,çwt äéäleki `l aey ,myn jliy xg`y oeik ¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤
x`eank zenewn ipya gqtdn lek`l xeq`y meyn ,epnn lek`l

lirl(:et)e ,ïéáLBéå ïéàa ,Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø íà¦¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦
ïéìëBàå ,Bcöa,enr.äãeäé éaø éøácixacn `xnbd zwiicne §¦§§¦¦§¥©¦§¨

m` `weecy :`ziixadeöø,daeh enr zeyrlïéàmd mi`a ± ¨¦
m` la` ,ecva miayeieàì ,eöø àì,jka miaiig mpi` ±éànàå± Ÿ¨Ÿ§©©

,miaiig mpi` recneïezìéa÷ àä eäì àîéðmdl xnel leki ixd ± ¥¨§¨©¦§
icva lek`l `eal mz` miaiig mkzxeagl ize` mzlaiwy oeiky
mtekl leki epi`y gkene .ezenlya iwlg z` lek`l lke`y ick
cenll yie ,xaca dgxih mdl yiy xg`n ,enr lek`le `eal

,cgi enr lek`l mtekl leki epi` zeti eiciy in ok enky ,jkn
:`xnbd dgec .jka cqtd mdl yiy xg`níúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨

meyn ,enr lek`le `eal miaiig mpi`y ynya my oicdéøîàc§¨§¦
déì,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékïn÷ Cçøèðc àzòcà Cdn ± ¥¦©§¦¨©©§¨§¦§§¨©¨

,epiptl dz` gxhzy zrc lr df did dxeagl sxhvzy jeplawy
mle`ðéìa÷ àì Cãéãì ïì çøèîìCep` gxhpy ick jeplaw `l ± §¦§©¨§¦¨Ÿ©§¦¨

`ed dnk eixg` ewca `ly oeik ,zeti eiciy in la` ,jliaya
xzei lk`iy zpn lr s` mdilr edelawy xnel epl yi ,lke`

.libxd xeriydn
,òîL àz`ziixaa epipyy(i"d f"t `ztqez),åéãé äéäL äøeáç éða ¨§©§¥£¨¤¨¨¨¨

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìLdxeagd ipaøîBìel,àöå E÷ìç ìBè ¤¤¨¥¤¨©¨¦©¤§§¨¥
ãBò àìå,gqt ilke` ly dxeaga wx ok exn` `le ±eléôà àlà §Ÿ¤¨£¦

úìBaéñ eNòå äMîçzeni x`ya dcerq zeyrl cgi etxhvdy ± £¦¨§¨¦¤
,zeti odn cg` ly eici eid m` ,dpydïéàMødxeagd ipaøîBì ©¨¦©

.àöå E÷ìç ìBè Bì:`xnbd dwiqndpéî òîL,o`kn gken ok` ± ¤§§¨¥§©¦¨
leh el xnel dxeagd ipa mileki ,zeti odn cg` ly eici eid m`y

.`ve jwlg
:zl`eye ,`ziixad ixac z` zx`an `xnbdéàî`pzd `a dn ± ©

exn`a siqedl,'ãBò àìå'lk ly dcerqa yi yecig dfi` ,xnelk §Ÿ
:`xnbd daiyn .gqt ly dxeagn xzei dpydàìøîà÷ àéòaéî Ÿ¦©§¨¨¨©
c ,'xnel jixv oi`' ly jxca zipyp ef `ziixa ±àéòaéî àìoi`y ± Ÿ¦©§¨

d zxeaga xnel jixv,çñtjwlg leh el xnel mileki i`cey ¤©
meyn ,`vedéì éøîà éöîc,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékC §¨¦¨§¦¥¦©§¦©

äçéáæ éðewúìick `l` epzxeagl sxhvzy jze` eplaiw `l ± §©¥§¦¨
,xzep epnn x`yi `ly oaxwd z` owzleléôà àlàaúìBaéñ ¤¨£¦¦¤

[dpyd zeni x`y ly dcerq±]énðxnel mewn didy s` ,ok mb ± ©¦
,ewlql mileki oi`yàeä àîìòa àzååöcenr etxhvd `ldy ± §©§¨§¨§¨

enikqdy xnel epl yie ,cgi lek`l md mivexy meyn wx
s`y `ziixad dycig ,mdn xzei lk`i m` s` enr sxhvdl

df ote`aïéàMømd.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ©¨¦©¤§§¨¥
:lirl d`aedy `xnbd wtqa zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàcc ,xg` ote`a df wtq exn`y yi ±ïì àéòaéà àì àä`ly ± §¨§¦¨Ÿ¦©§¨¨
ipa x`y mileki i`ce dfay ,zeti eiciy mc`a llk epwtzqd

,`ve jwlg leh el xnel dxeagdïì àéòaéàc àeä éëä àlàjk ± ¤¨¨¦§¦©§¨¨
,wtqd didäøeáç éðalkl zzle gqtd z` wlgl mivex mwlgy §¥£¨

m`d ,eiptl ewlg z` cg`ïéàMømd,÷ìçìmileki m`d ,xnelk ©¨¦¥¨¥
,jkl dxeagd ipa x`y z` sekl mdBàyìçì ïéàMø ïðéà,÷lky ¥¨©¨¦¥¨¥

`l` ,exiag z` sekl leki cg`d oi` jka mivex mlek oi`y onf
.mlek iptl gqtd lk z` mipzep

:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyäøeáç éða ¨§©§¥£¨
ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé eéäLdxeagd ipa x`yBì øîBì ¤¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦©

,àöå E÷ìç ìBècg` m` wxy `ziixaa x`ean :`xnbd zwiicne ¤§§¨¥
dxeagd ipanïéà ,úBôé åéãée`ivedle ewlg z` el zzl mileki ± ¨¨¨¦

m` la` ,mzxeagnàì ,úBôé åéãé ïéàcg`d sekl mileki mpi` ± ¥¨¨¨Ÿ
:`xnbd dwiqn .gqtd z` wlgl exiag z`dpéî òîLgken ok` ± §©¦¨

dxeagd ipa x`y z` sekl mileki dxeagd ipan wlg oi`y ,o`kn
.wlgl

:ea dxaicy wtqd oiprn dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éããä éãäa àzôéø eáéøò òLBäé áøc déøalek`l mzt z` eaxir ± §¥§©§ª©£¦¦§¨©£¥£¨¥

,cgiìéëàcàlke` didy cr ±àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø± ©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨
,zg` ztdéì øîà ,òaøà àtt áø ìéëà,`tt axl `ped axâìt £¦©¨¨©§©¨©¥§©

éì,iwlg z` il oze welg ±déì øîà,`tt axïezìéa÷ixd ± ¦¨©¥©¦§
lke`y zpn lr jilr z`f zlaiw i`ceae ,jnr lek`l ipzlaiw

.izelibx itkdéáéúéà,`tt axl `ped ax el dywd ±éðä ìk ¥¦¥¨¨¥
àúáeéz,epiid] lirl `xnbd d`iady zeiyewd lk z` ± §§¨

,[lk`y yny ly `ziixadne eply dpyndnïðépLãk épLå± §©¦¦§©¦©
,lirl `xnbd dvxizy itk `tt ax el uxizedéáéúéàaeye ± ¥¦¥

y lirl d`aedy `ziixadn `ped ax el dywdäøeáç éðaly §¥£¨
,zeti eiciy in z` mzxeagn `ivedl mi`yx gqtdéì øîà- ¨©¥
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קיט
ezny ina cenr ht sc ± iyily wxtmigqt

äðùîäðîîäåçñô ìò íéøçà,ewlg lr enr mixg` dpndy dxeag ipan cg` Ð

.dxeag zrc `laïéàùødz` lek`e `ve jwlg leh :el xnel Ðjzxeage.jwlg z`

.zexeag izya lk`p gqt `pz i`dl dil zi`càøîâúåôé åéãé,`ilrn `pyil Ð

.daxd lek`l xdnnïåúìéá÷Ðipezlaw.elld minca igk lka lek`l mkilréðå÷úì
äçéáæ,xzep `di `ly Ðlk`nl jepxriye

.mc` ipa x`y'åë äéì äåäã íåùî åàìediy Ð

.oilke` enréðàù úåòãdxeag ipa oi` Ð

el` lk zeidl oivexnzercd,mzxeaga`ny

dlik` meyn `le .dcerqd mdilr eakri

cgk `l` edlek ilk` `l elit` `l` ,`zxizi

.dilr iakrn evn ,`xabåðîî åñéøë àìîîÐ

) "oilev cvik"a opixn`ckoi`y :(`,et lirl

.zenewn izya lke` lke`dàì åöø àìÐ

meyn ,inp `kd .dia ixcd `gxih meyn `nl`

.dia ixcd `ciqtàì êãéãì ïðéçøèàìêðéìá÷
i eici la` Ðeixg` ewca `lcn ,zetrny Ð

.odilr elaiw elk`n lka dpinúìåáéñÐ

.dpyd zeni lk ly dcerq zaexrzàìå éàî
ãåò.`dn `d dinle` i`n Ðäçéáæ éðå÷úìÐ

.cg` yi` zcnkàúååöìãxninl `ki`e Ð

meyn`zeev.elk`n lka dilr dilawïéàùø
÷ìçéìwlg cg` lkl odipia gqt wlgl Ð

.eribndïéàùø ïéà åà÷ìçìÐoilke` `l`

oipzepe ,cg`kzepnd.zecerq x`yk ,mdiptl

äðéî òîù.wlgil oi`yx oi` Ðàúáåéú éðä ìë
Ðdpnnd.ynyde ,mixg`äøåáç éðá äéáéúéà
Ð`idda dil ipye .jwlg leh :ipzwc ,diyixn

ipewzlc meyn.cg` yi` zcnke ,dilaw dgiaf

jlr `gipe ,jlr zliaw `zeev zp` la`izeev

lka jlr ileawl.izcerqåúâéâç ìòåzbibg Ð

.oiiepnd lkl d`a `id s`y ,xyr drax`

åãéáù úåòîon gwly Ðoipnpd.elldïéìåç
it lr s`y ,dinwl `nrh yxtnck Ð

dpnpdy,jkl eizern yicwd xakdpnnde

egqt yicwd xaklr zernd oillgzn Ð

.yxtn `nrhe ,gqtdåúìåò øëåîäÐ

xg` da xtkzdloi`e ,melk dyr `l Ð

.mipey`xd milra myl `l` daixw dlerd

ïäù ìë úåòîådlerd on laiwy dn lk Ð

,minlydeodinc ick lr xzei elit`eelti Ð

zerndzacpl,xeaivzexteylycwna eidy

dinwle .gafnd uiwl zeler odn oiaixwn eidy

elti i`n` ,melk `le dyr `lc xg`n :jixt

dacpl odinc?àñð÷ àáø øîàopax eqpw Ð

minlye dler izixg` `pnif ipwil `lc dpewl

ded `lc ,diytp` ciqt`c `ed edi`e ,xg`c

inp `peeb i`d ike .mixg` zxtk ipwinl dil

.apb `xeg `l` ,apb `xakr e`l :iypi` ixn`

jkld ,dpewd `l` ,ryt `l xkend ,xnelk

.dacp eizernåáäéå äòáøà àéåùã áâ ìò óà
äùîç äéìdpznc gkzyi` xn` `l Ð

.diqpwil `le ,dil adic `ed `nlraøùôà
'åë ïéòãédf mrh oircei ediy i`elde Ð

.epriceieêàéädlh lr lg ycwd zern Ð

oilegl zern ly ycwd z`vl ,xg` ycwd?

(oileg ly) zernl o`ived in?opzep did eli`

oileg zndaazyecwa zqtzp dzid Ð

dn ,eiykr la` .oilegl e`vi ode ,zernd

oilegl md e`viy mdizgz qtzp?`kil `de

,ok m`c .opiwqr eycwed `ly zerna ,xninl

`xninl i`n?
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úåòãiiepyl jixv dn :wgvi epiaxl dniz .cgk `l` edlek ilk` `lc ab lr s` Ð ip`y

ly eicil llk inc `le ,oezliaw `d xninl jiiy `lc `kd ip`yc dil `nil ?ikd

mixg` dpnn [`wec :`kti`] wecip `lc ,ikd iiepyl jixhvi`c :xnel yie .zeti odn cg`

[oezliaw xninl ivnc ,zeti eici `d] ,oezliaw `d xninl ivn `lcÐozil oi`yx oi`

eicik iedc hytinl ira dedc `xwirne .ewlg

zeti odn cg` lyÐ,daxc` :jxtnl ivn ded

hytinl ivn `lc ipyn jkl .`xazqn `kti`

.icinéðám`e Ð `l e` wlgl oi`yx dxeag

m` `wecc ,oizipznn hiyt `l i`n` :xn`z

:xnel yie !ewlg ozil oi`yx enr mixg`d dpnd

.wlgil oi`yx inp dpnn `lac ,igcinl `ki`c

dpnn hwpc `deÐelit` ,ixiin oipr lkac meyn

la` .wlgil oi`yx dpnn m`e ,wlgil `ly epzd

aoivn `l `ziixepzd m`c `hiytc ,igcinl

i` Ð zetx eici mdn cg` elit` ,wlgil `ly

.epzd ok zrc lr `nzqnc ,ewlg ozil oi`yx

zeti eici odn cg` oi` m`cÐwlgil jxc oi`

.i`pz `la

úåòîdyw zvw Ð dacpl elti ody lk

yicwdyk ixiin `yixc :wgvi epiaxl

ixiin `tiqe ,jenqa gkenck ,gqt myl zern

minlyl oyicwd i`c .oileg zernaÐelti ji`

zeler odn eaixwie ,xeaiv zacpl minly zern

.?gafnd uiwl

øçàîåelti i`n` melk `le dyr `lc

`nlya zxn` i` :yexit Ð dacpl

zlren eziiyrcÐ`ly dil opiqpwc ,xity iz`

dyr `lc oeik la` .zxg` mrt ok zeyrl libxi

melk `leÐynn oi`y oeik ,dil opiqpw i`n`

.dil opiqpw mewn lknc :ipyne ?eziiyra

äæåzerna i`c Ð 'ek egqtl zern yixtd

oilegÐody `hiyt ?ol rnyn `w i`n

ixyc oeik ,`tiqa enk diqpwinl ol zilc ,oileg

eed i` elit` :xn`z m`e .egqt lr mixg` zepnl

zepnl leki ji` mewn lkn ,`xwirn oileg zern

zerna elit`c xaqc oeik ?eyicwdy xg` mixg`

`iywcn ,xiiyn `lc gqta oky lke ,xiiyn `l

lr s`c :xnel yie !ycwd lr lg ycwd oi` dil

icin dia xiiyn `lc abÐ,eyicwn ok zrc lr

zeny) aizk `xwc .eilr dpni xy` lk e`viy

"eqekz" :(my) dia aizke ,"epkye `ed gwle" :(ai

meyn ,xak eyicwd elit` ,oipr lkac rnyn

.ok mc`d zrcc
ik

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

äðùîB÷ìça øçà Bnò äðînä¯äøeáç éða ïéàMø ©©§¤¦©¥§¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlMî ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¦¤§¥§¦

.ïälMîàøîâåéãé eéäL äøeáç éða :eäì àéòaéà ¦¤¨¤¦©£¨§§¥£¨¤¨¨¨
E÷ìç ìBè" Bì eøîàiL eäî ,úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨©¤Ÿ§¤§¤
Bà ,"ïezìéa÷ àä" eäì øîà éöî :ïðéøîà éî ?"àöå§¥¦¨§¦©¨¥¨©§¨©¦§

ïðéìa÷ ék" déì øîéîì eöî :àîìéc¯,äçéáæ éðewéúì ¦§¨¨§¥©¥¦©§¦©§¦¥§¦¨
ïpéî éôè zìëàc àúòcà¯ðéìa÷ àì:òîL àz ."C ©©£¨§¨©§§§¥¦©¨©§¦¨¨§©

B÷ìç ìò Bnò íéøçà äðînä¯[äøeáç éða] ïéàMø ©©§¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨
ïéìëBà ïäå BlL úà ìëBà àeäå ,BlL úà Bì ïzéì¦¥¤¤§¥¤¤§¥§¦
íéãék déì éåäc íeMî åàì ,àîòè éàî .ïälL úà¤¤¨¤©©§¨¨¦§¨¥¥§¨©¦
éöî úBôé åéãé Cúòc à÷ìñ éàå ?úBôé ïäî ãçà ìL¤¤¨¥¤¨§¦¨§¨©£¨¨¨¨¨¥

ïezìéa÷ eäì øîà¯:éøîà !úBôé åéãék éàä éåäéð ¨©§©¦§¤¡¥©§¨¨¨¨§¦
äøeáç éðaî ãçk eäééåøz éîð éàc .éðàL úBòc ,àì̈¥¨¥§¦©¦©§©§§©¦§¥£¨

éìëàc àeä¯Lðéà ïì àçéð àìc :déì éøîà éöî §¨§¦¨¥¨§¦¥§¨¦¨¨¡¨
ãöa øNa úéfk ìëàL LnMä :òîL àz .ïab àøëeð§¨©©¨§©©©¨¤¨©©©¦¨¨§©

çwt äéä íà ,øepzä¯íà .epnî Bñéøk àlîî ©©¦¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤¦
Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø¯ïéáLBéå ïéàa ¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦

eöø .äãeäé éaø éøác ,ïéìëBàå Bcöa¯àì ,ïéà §¦§§¦¦§¥©¦§¨¨¦Ÿ
eöø¯éðàL !ïezìéa÷ àä :eäì àîéð ?éànàå .àì ¨¨§©©¥¨§¨©¦§¨¥

ðéìa÷ ék :déì éøîàc ,íúäC¯Cçøèðc àúòcà ¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨©©£¨§©§©¨
Cãéãì ïì çøèîì ,ïn÷¯ðéìa÷ àì:òîL àz .C ©©§¦§©¨§¦¨¨©§¦¨¨§©

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé äéäL äøeáç éða§¥£¨¤¨¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦
äMîç eléôà àlà ,ãBò àìå .àöå E÷ìç ìBè :øîBì©¤§§§¥§Ÿ¤¨£¦£¦¨

úìBaéñ eNòå¯.àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø §¨¦¤©¨¦©¤§§§¥
:øîà÷ àéòaéî àì ?"ãBò àìå" éàî .dpéî òîL§©¦¨©§Ÿ¨¦¨£¨¨¨©

ðéìa÷ ék :déì éøîà éöîc çñt àéòaéî àìC¯ ¨¦¨£¨¤©§¨¥¨§¦¥¦©§¦¨
àzååöc ,éîð úìBaéñ eléôà àlà .äçéáæ éðewúì§¦¥§¦¨¤¨£¦¦¤©¦§©§¨

àeä àîìòa¯.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ïéàMø §¨§¨©¨¦©¤§§§¥
àeä éëä àlà ,ïì àéòaéà àì àä :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨¨¦©£¨¨¤¨¨¦
ïéàMø ïðéà Bà ÷ìçì ïéàMø äøeáç éða :ïì àéòaéàc§¦©£¨¨§¥£¨©¨¦¥¨¥¥¨©¨¦
ãçà ìL åéãé eéäL äøeáç éða :òîL àz ?÷ìçì¥¨¥¨§©§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨
úBôé åéãé .àöå E÷ìç ìBè :Bì øîBì ïéàMø ,úBôé ïäî¥¤¨©¨¦©¤§§§¥¨¨¨

¯úBôé åéãé ïéà ,ïéà¯eáéøò òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø .dpéî òîL .àì ¦¥¨¨¨¨§©¦¨©©¨§©¨§¥§©§ª©£¦
øîà .òaøà àtt áø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .éããä éãäa àzôéø¦§¨©£¥£¨¥©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥©©¨©§©£©
éða déáéúéà .ïðéðLãk éðLå ,àúáeéz éðä ìk déáéúéà .ïezìéa÷ :déì øîà !éì âìt :déì¥§©¦£©¥©¦§¥¦¥¨¨¥§¨¨§¨¥¦§¨¥©¥¦¥§¥

íúä :déì øîà .äøeáç¯ðéìa÷ ék :déì éøîàcC¯,úìBaéñ déáéúéà .äçéáæ éðewéúì £¨¨©¥¨¨§¨§¦¥¦©§¦¨§¦¥§¦¨¥¦¥¦¤
àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà .àðéáø éãäa áéøò ìæà .déì âìt¯àðéáø ìéëà §©¥£©¨¦©£¥¨¦¨©§¨¥©¨§¥§©§ª©£¨¨¥¨¦¨

!àðéáø àãç àìå étt äàî :øîà .àéðîzBçñt ìò Bnò íéøçà äðînä :ïðaø eðz §¨§¨£©§¨©¥§¨£¨¨¦¨¨©¨©©©§¤£¥¦¦©¦§
Búâéâç ìòå¯åéîìLe BúìBò øëBnäå .ïéleç BãéaL úBòî¯,íeìk àìå äNò àì §©£¦¨¨¤§¨¦§©¥¨§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§

eìté éànà úBòî ,íeìk àìå äNò àìc øçàî éëå .äáãðì eìté ïäL ìk úBòîe¨¨¤¥¦§¦§¨¨§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ§¨©©¦§
"ïäL ìk" éàîe .àñð÷ :àáø øîà !?äáãðì¯,äòaøà àlà eåL eåä àìc áb ìò óà ¦§¨¨¨©¨¨§¨¨©¨¤¥©©©§¨¨¨¤¨©§¨¨

éaø àîéúéàå ,àleò øîà .ïðaø eäeñð÷ éîð àøéúé àéääa eléôà .äMîç déì eáäéå¦©¥£¦¨£¦§©¦§¥¨©¦§¨©¨©¨©¨§¦¥¨©¦
äæå Bçñôì äìè Léøôä äæ :àúlî éàäc àîòè éàìáa ïéøáç éòãé øLôà :àéòLBà©£¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥©§¨§©¦§¨¤¦§¦¨¤§¦§§¤
?"ïéleç BãéaL úBòî" :éðú÷c ,Lc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéä ,Bçñôì úBòî Léøôä¦§¦¨§¦§¥©¤§¥¨©¤§¥§¨¨¥¨¤§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iyily meil)

äðùî
mdn cg` wlql dxeagd ipa mi`yx eay ote` zx`an dpynd

gqt ly dxeag ipan cg` :dxeagdnBnò äpîîämc`øçà ©§©¤¦©¥
dxeagd ipan epi`yB÷ìça,dxeagd ipa x`y zrici `la ,gqta §¤§

éða ïéàMødBì ïzéì äøeáçdpnnl ±BlL úàgqta ewlg z` ± ©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,mzcerqn ewlqleBlMî ìëBà àeäålr dpndy df mc` mr cgi §¥¦¤

,ewlg,ïälMî ïéìëBà ïäå,xnel dxeagd ipa milekiy meyn §¥§¦¦¤¨¤
.mzrici `la dpiny df mc` mr cgi lek`l mivex mpi`y

àøîâ
dxeagd ipa mi`yx m`d daxd lke`y ina zwtzqn `xnbd

:mzxeagn e`ivedlL åéãé eéäL äøeáç éða ,eäì àéòaéàïäî ãçà ì ¦©§¨§§¥£¨¤¨¨¨¤¤¨¥¤
úBôé,daxd lek`l xdnny ±Bì eøîàiL eäîx`y mileki m`d ± ¨©¤Ÿ§

el xnel dxeagd ipaàöå ,E÷ìç ìBè`ly ick ,jcal lek`e ¤§§¨¥
.jwlgn xzei lk`zïðéøîà éîeiciy dfy ,xnel epl yi m`d ± ¦¨§¦©

zetieäì øîà éöî,mdl xnel leki ±ïezìéa÷ àäminc mze`a - ¨¥¨©§¨©¦§
lke`y zpn lr ize` mzlaiw ,mknr szzydl ick izzpy

,igek itk gqtdnàîìéc Bà,`ny ±déì øîéîì eöîmd mileki ± ¦§¨¨§¥©¥
,el xneläçéáæ éðewéúì ïðéìa÷ ékick `l` jze` eplaiw `l ± ¦©§¦©§¦¥§¦¨

ipa x`y itk lk`zy jepxriye ,xzep didi `ly oaxwd z` owzl
la` ,mc`ðéìa÷ àì ïpéî éôè úìëàc àzòcàClr jeplaiw `l ± ©©§¨§¨§©§¥¦¨Ÿ©§¦¨

.epz`n xzei lk`zy zrc
:epzpynn wtqd z` heytl dvex `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©

éða] ïéàMø ,B÷ìç ìò Bnò íéøçà äpîîäd,BlL úà Bì ïzéì [äøeáç ©§©¤£¥¦¦©¤§©¨¦§¥£¨¦¥¤¤
,ïälL úà ïéìëBà ïäå ,BlL úà ìëBà àeäåz` `xnbd zx`ane §¥¤¤§¥§¦¤¤¨¤

:zl`eye di`xdàîòè éàîe`ivedl md milekiy mrhd edn ± ©©£¨
,mzxeagnåàìdf oi` m`d ±déì éåäc íeMîdf ixdy ±ìL íéãék ¨¦§¨¥¥§¨©¦¤

,úBôé ïäî ãçàmiyyeg ,enr elk`iy miyp` cer `iany oeiky ¤¨¥¤¨
,`ve jwlg leh el mixne` ok lre ,ewlgn xzei gwiy dxeagd ipa

Czòc à÷ìñ éàåy iny ,jzrca dler m`e -øîà éöî úBôé åéãé §¦¨§¨©§¨¨¨¨¨¥¨©
ïezìéa÷ eäìlr ize` mzlaiwy ,dxeagd ipa x`yl xnel leki ± §©¦§

ok m` ,ipwlql mileki mkpi`e igek itk lke`y zpnéàä éåäéð± ¤¡¥©
didi ewlg lr mixg` dpiny df s`ky mc`,úBôé åéãérecne §¨¨¨

,o`kn gken i`ce `l` ,`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki
.`vie ewlg z` lehiy el xnel mileki ,zeti eiciy iny

:`xnbd dgecàì ,éøîà,dpyndn df wtq heytl xyt` i` ± ¨§¦Ÿ
a ixdyúBòc[zepey mdizercy miyp` ieaix-]éðàLdpey ± ¥¨¦

ewlg lr xg` dpnndy dpyna epipyy dny ,xnelk ,oicd
,ewlgn xzei milke` mdy meyn df oi` ,e`ivedl md mileki

,mzxeaga df yi` aqiy mivex dxeagd ipa oi`y meyn `l`éàc§¦
éìëàc àeä äøeáç éðaî ãçk eäééåøz énðelk`i mdipy m` s`y ± ©¦©§©§§©¦§¥£¨§¨§¦

,cg` mc`k wxïab àøëeð Lðéà ïì àçéð àìc déì éøîà éöî± ¨¦¨§¦¥§Ÿ¦¨¨¦¦§¨©¨
ok lre ,xf mc` epnr aqiy epl gep df oi`y ,el xnel mileki
mpi` zeti eiciy df mc` la` ,mzxeagn e`ivedl md mileki

.ewlgn xzei lk`i m` s` e`ivedl mileki
z` heytl zetqep zei`x d`ian `xnbd:wtqdòîL àz`a ± ¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixan wtqd z` heytl di`x rnyeùnMä©©¨
,gqtd lr iepn `edyøNa úéfk ìëàLgqtdníà ,øepzä ãöa ¤¨©©©¦¨¨§©©©¦

,epnî Bñéøk àlîî ,çwt äéäleki `l aey ,myn jliy xg`y oeik ¨¨¦¥©§©¥§¥¦¤
x`eank zenewn ipya gqtdn lek`l xeq`y meyn ,epnn lek`l

lirl(:et)e ,ïéáLBéå ïéàa ,Bnò äáBè úBNòì äøeáç éða eöø íà¦¨§¥£¨©£¨¦¨¦§§¦
ïéìëBàå ,Bcöa,enr.äãeäé éaø éøácixacn `xnbd zwiicne §¦§§¦¦§¥©¦§¨

m` `weecy :`ziixadeöø,daeh enr zeyrlïéàmd mi`a ± ¨¦
m` la` ,ecva miayeieàì ,eöø àì,jka miaiig mpi` ±éànàå± Ÿ¨Ÿ§©©

,miaiig mpi` recneïezìéa÷ àä eäì àîéðmdl xnel leki ixd ± ¥¨§¨©¦§
icva lek`l `eal mz` miaiig mkzxeagl ize` mzlaiwy oeiky
mtekl leki epi`y gkene .ezenlya iwlg z` lek`l lke`y ick
cenll yie ,xaca dgxih mdl yiy xg`n ,enr lek`le `eal

,cgi enr lek`l mtekl leki epi` zeti eiciy in ok enky ,jkn
:`xnbd dgec .jka cqtd mdl yiy xg`níúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨

meyn ,enr lek`le `eal miaiig mpi`y ynya my oicdéøîàc§¨§¦
déì,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékïn÷ Cçøèðc àzòcà Cdn ± ¥¦©§¦¨©©§¨§¦§§¨©¨

,epiptl dz` gxhzy zrc lr df did dxeagl sxhvzy jeplawy
mle`ðéìa÷ àì Cãéãì ïì çøèîìCep` gxhpy ick jeplaw `l ± §¦§©¨§¦¨Ÿ©§¦¨

`ed dnk eixg` ewca `ly oeik ,zeti eiciy in la` ,jliaya
xzei lk`iy zpn lr s` mdilr edelawy xnel epl yi ,lke`

.libxd xeriydn
,òîL àz`ziixaa epipyy(i"d f"t `ztqez),åéãé äéäL äøeáç éða ¨§©§¥£¨¤¨¨¨¨

ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìLdxeagd ipaøîBìel,àöå E÷ìç ìBè ¤¤¨¥¤¨©¨¦©¤§§¨¥
ãBò àìå,gqt ilke` ly dxeaga wx ok exn` `le ±eléôà àlà §Ÿ¤¨£¦

úìBaéñ eNòå äMîçzeni x`ya dcerq zeyrl cgi etxhvdy ± £¦¨§¨¦¤
,zeti odn cg` ly eici eid m` ,dpydïéàMødxeagd ipaøîBì ©¨¦©

.àöå E÷ìç ìBè Bì:`xnbd dwiqndpéî òîL,o`kn gken ok` ± ¤§§¨¥§©¦¨
leh el xnel dxeagd ipa mileki ,zeti odn cg` ly eici eid m`y

.`ve jwlg
:zl`eye ,`ziixad ixac z` zx`an `xnbdéàî`pzd `a dn ± ©

exn`a siqedl,'ãBò àìå'lk ly dcerqa yi yecig dfi` ,xnelk §Ÿ
:`xnbd daiyn .gqt ly dxeagn xzei dpydàìøîà÷ àéòaéî Ÿ¦©§¨¨¨©
c ,'xnel jixv oi`' ly jxca zipyp ef `ziixa ±àéòaéî àìoi`y ± Ÿ¦©§¨

d zxeaga xnel jixv,çñtjwlg leh el xnel mileki i`cey ¤©
meyn ,`vedéì éøîà éöîc,el xnel md milekiy ±ðéìa÷ ékC §¨¦¨§¦¥¦©§¦©

äçéáæ éðewúìick `l` epzxeagl sxhvzy jze` eplaiw `l ± §©¥§¦¨
,xzep epnn x`yi `ly oaxwd z` owzleléôà àlàaúìBaéñ ¤¨£¦¦¤

[dpyd zeni x`y ly dcerq±]énðxnel mewn didy s` ,ok mb ± ©¦
,ewlql mileki oi`yàeä àîìòa àzååöcenr etxhvd `ldy ± §©§¨§¨§¨

enikqdy xnel epl yie ,cgi lek`l md mivexy meyn wx
s`y `ziixad dycig ,mdn xzei lk`i m` s` enr sxhvdl

df ote`aïéàMømd.àöå E÷ìç ìBè Bì øîBì ©¨¦©¤§§¨¥
:lirl d`aedy `xnbd wtqa zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàcc ,xg` ote`a df wtq exn`y yi ±ïì àéòaéà àì àä`ly ± §¨§¦¨Ÿ¦©§¨¨
ipa x`y mileki i`ce dfay ,zeti eiciy mc`a llk epwtzqd

,`ve jwlg leh el xnel dxeagdïì àéòaéàc àeä éëä àlàjk ± ¤¨¨¦§¦©§¨¨
,wtqd didäøeáç éðalkl zzle gqtd z` wlgl mivex mwlgy §¥£¨

m`d ,eiptl ewlg z` cg`ïéàMømd,÷ìçìmileki m`d ,xnelk ©¨¦¥¨¥
,jkl dxeagd ipa x`y z` sekl mdBàyìçì ïéàMø ïðéà,÷lky ¥¨©¨¦¥¨¥

`l` ,exiag z` sekl leki cg`d oi` jka mivex mlek oi`y onf
.mlek iptl gqtd lk z` mipzep

:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyäøeáç éða ¨§©§¥£¨
ïéàMø ,úBôé ïäî ãçà ìL åéãé eéäLdxeagd ipa x`yBì øîBì ¤¨¨¨¤¤¨¥¤¨©¨¦©

,àöå E÷ìç ìBècg` m` wxy `ziixaa x`ean :`xnbd zwiicne ¤§§¨¥
dxeagd ipanïéà ,úBôé åéãée`ivedle ewlg z` el zzl mileki ± ¨¨¨¦

m` la` ,mzxeagnàì ,úBôé åéãé ïéàcg`d sekl mileki mpi` ± ¥¨¨¨Ÿ
:`xnbd dwiqn .gqtd z` wlgl exiag z`dpéî òîLgken ok` ± §©¦¨

dxeagd ipa x`y z` sekl mileki dxeagd ipan wlg oi`y ,o`kn
.wlgl

:ea dxaicy wtqd oiprn dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éããä éãäa àzôéø eáéøò òLBäé áøc déøalek`l mzt z` eaxir ± §¥§©§ª©£¦¦§¨©£¥£¨¥

,cgiìéëàcàlke` didy cr ±àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø± ©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨
,zg` ztdéì øîà ,òaøà àtt áø ìéëà,`tt axl `ped axâìt £¦©¨¨©§©¨©¥§©

éì,iwlg z` il oze welg ±déì øîà,`tt axïezìéa÷ixd ± ¦¨©¥©¦§
lke`y zpn lr jilr z`f zlaiw i`ceae ,jnr lek`l ipzlaiw

.izelibx itkdéáéúéà,`tt axl `ped ax el dywd ±éðä ìk ¥¦¥¨¨¥
àúáeéz,epiid] lirl `xnbd d`iady zeiyewd lk z` ± §§¨

,[lk`y yny ly `ziixadne eply dpyndnïðépLãk épLå± §©¦¦§©¦©
,lirl `xnbd dvxizy itk `tt ax el uxizedéáéúéàaeye ± ¥¦¥

y lirl d`aedy `ziixadn `ped ax el dywdäøeáç éðaly §¥£¨
,zeti eiciy in z` mzxeagn `ivedl mi`yx gqtdéì øîà- ¨©¥
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migqt(iriax meil)

yicwndy ,`ziixaa xn`y iax zrck `ziixad z` cinrn iia`
ick el epzpy zernd ,gqtd lr miyp` cer dpnde ,gqtl dnda
ixac z` yxtl ozipy iia` x`ane .md oileg ,gqtd lr zepnidl
zlaben gqtd zyecwy ,yxit `irye` iax .` :mipte` ipya iax
,ycwedy xg`l s` gqtdy ,zepaxwd x`y zyecwn dpeye ,`id
,yxit envr iia` .a .zernd zyecw z` eilr llgl ozip
zpn lr myicwn ,gqtd lr mda zepnidl ick zern yicwndy
el` mikxc ipyy ,iia` x`ane .oileg eidi ,gqtd lral mpziyky

dxenza dpynd yexita miielz iax ixac xe`iaa(:l),dxn`y ,
oi` ,gafnl dyecwy dnda dxkya dpefl ozp m`ydndad

my `ziixaa x`eane ,dpef opz` xeqi` meyn oaxwl zxq`p
z` mixqe` epiid weqtd ilely rnyne ,weqtn ok micnely
ef dnda ixd ,dndad z` xeq`l `ed leki cvik ,dywe .dndad
mpyie .ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,ely dpi` dyicwdy oeik
mipte` ipya ielz iax ixac xe`iae ,ef `iyew uxzl mipte` ipy

.el`
déî÷Bàc åàì éà ,ééaà øîàcinrdy `l m` ±àéääì àéòLBà éaø ¨©©©¥¦¨§§¥©¦©§¨§©¦

dxenza dpyn dze`l ±(my),Bçñt ìò äðBæ äpîîalre ,dxkya ¦§©¤¨©¦§
,dpef opz` meyn zxq`p dndad oi`y dpynd dxn` dfedn

epiid weqtn z`f micnel epiidy ilely `ziixaa rnyny
zrck ,dndad z` mixqe`,àéä éaødnda yicwndy xne`y ©¦¦

,md oileg gqtd lr zepnidl ick el mipzepy zernd ,gqtl
oenn gqt oaxwy meyn `ed iax ly enrhy ,`irye` iax xaeqy
eyicwn epi`e ezyecwa xiiyn ,gqtd z` yicwndy ,`ed milra
exq`l `ed lekiy mixeaq epiid weqtd `lel jk meyne ,[ixnbl

,ok xne` `irye` iax did `l m` ,dpef opz` meynàðéî÷Bî äåä£¨§¦¨
àéääì dìdxenza dpyn dze` z` cinrn ip` iziid ±alk ¨§©¦§

å ,íél÷ íéLã÷zkled ef dpyny xne` iziidàaélàezhiya ± ¨¨¦©¦§©¦¨
øîàc éìéìbä éñBé éaøc(:ai w"a)yàeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷, §©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§§¨¦

mipzip mdyk mixq`p mdy mixeaq epiid weqtd `lel okle
.opz`aìáàmeyn ,iax zhiya ef dpyn z` cinrn iziid `l £¨

y xaeq iaxy xne` iziidyçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
iax xn`y dne ,ixnbl eyicwn `ed `l` ezyecwa xizen mc`
meyn `ed ,md oileg gqtd lr zepnidl ick mipzipd zerndy

y ,iax xaeqyúBòîa,gqtd lr mda zepnidl ick yixtn mc`y §¨
Léðéà øéiLî éàcå,ixnbl myicwn epi`e mzyecwaék àøwéòîc ©©§©¥¦¦§¥¦¨¨¦

eäì Léøôî éëäc àzòcà eäì Léøôî`edyk dligzny ± ©§¦§©©§¨§¨¦©§¦§
zxeza mze` ozil lkeiy ok zrc lr myixtn `ed ,myixtn

.eikxvl mda ynzydl gqtd lra lkeie ,gqtd lral oileg
åmpn`àälra laiwy zerndy dxn`y epziibeqay `ziixad ± §¨

zhiya ,md oileg iepind zxenz gqtdéëä íeMîe ,àéä éaø©¦¦¦¨¦
d(úåòîáå) (Léðéà øéiLî àì çñôác) ,ïéleç BãéaL úBòî̈¤§¨¦¦§¤©Ÿ§©¥¦¦

[úBòîaã]y ,iax xaeqLéðéà øéiLî éàcåz` yicwnd mc`d ± §§¨©©§©¥¦¦
,oileg zxeza gqtd lral mpzepe ,mzyecwa xizen zernd
lrae dpzna oileg ly zern gqtd lral ozep `edy epiidc

.dpzna gqta ewlg z` el ozep gqtdåeli`àéäädpyn dze` - §©¦
dxenzadì é÷Bî à÷c[dze` cinrdy-]àì ,éaøk àéòLBà éaø §¨¥¨©¦©§¨§©¦Ÿ

àðà déì àðéî÷Bîdcinrn iziid `l ±,éaøkoeikçñôácenvr §¦¨¥£¨§©¦¦§¤©
Léðéà øéiLî àìepi` eyicwdy oeike ,ezyecwa xiiyn mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦

mircei epiid weqtd `lel s`e ,dpef opz`a exq`l leki epi`e ely
opz` xeqi` eilr lg `lyék àøwéòîc Léðéà øéiLî úBòîáe)§¨§©¥¦¦§¥¦¨¨¦

,(eäì Léøôî éëäc àzòcà eäì Léøôîiaxk dcinrn iziid okle ©§¦§©©§¨§¨¦©§¦§
epiid okle ,md milra oenn milw miycwy xaeqy ,ililbd iqei
dze` xqe` `ed ixd dxkya dpefl dpzpy oeiky xnel mixeaq

.opz` xeqi`aåmle`àädxn`y epziibeqay `ziixad ± §¨
,md oileg gqtd lr zepnidl ick mipzipd zerndyéî÷Bàì àkéì¥¨§§¥

dcinrdl ozip `l ±éñBé éaøkzerndy mrhdy yxtle ,ililbd §©¦¥
oenn mpi` milw miycw lk iqei iax zrcly meyn `ed ,md oileg
mikiiy mzxenz mipzipy zernd jkle ,milra oenn `l` ,ycwd

,milralda éðz àäc,`ziixaa xn`p ixdy ±BúìBò øëBnäå §¨¨¥¨§©¥¨
,íeìk àìå äNò àì åéîìLeleki mc` ,ililbd iqei iax zrcl ixde §¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§

.md milra oenn milw miycwy xg`n ,einly z` xeknl
:eixac z` iia` miiqndéî÷Bàc àzLäåcinrdy dzre ±éaø §©§¨§§¥©¦

àéääì àéòLBà,dxenza dpyn dze` z` ±Bçñt ìò äðBæ äpîîa ©§¨§©¦¦§©¤¨©¦§
,dxkyaåzrck jkl weqt dkixvdy ef `ziixay xn`,àéä éaø §©¦¦

dpéî òîL,jkn gken ±déì àøéáñczrca `irye` iax xaeqy ± §©¦¨¦§¦¨¥
y ,iaxLéðéà øéiLî Bçñôa eléôà,ixnbl eyicwn epi`e ,ezyecwa £¦§¦§§©¥¦¦

lkei ,eycwedy zern el epzie egqt lr mixg` dpniyky ick
df itle .oileg eidi zernde egqt lr zernd zyecw z` qitzdl
zerndy epziibeqa `ziixaa epipyy dny uxzl xyt`y i`cea
oia xizen mc` ezhiyl ixdy ,`id iax zhiyk md oileg eciay
cvik zeywdl oi` aeye ,gqtd zyecwa oiae zernd zyecwa

.oilegl ze`vei zernd
.`irye` iax xaic dilry dxenza dpynd z` d`ian `xnbd

:`xnbd zxxanàéòLBà éaøc àéä éàîdilry dpynd idn ± ©¦§©¦©§¨
:`xnbd zx`an .`irye` iax xaicïðúc(:l dxenz),dì ïúð ¦§©¨©¨

mdy zenda [dpefl-]ïéLc÷eîgafnldððúàa,dxkya -elà éøä §¨¦§¤§¨¨£¥¥
ïéøzeî,mdilr lg dpef opz` xeqi` oi`y ,gafnd lr maixwdl ¨¦

dl ozp m`eïéøeñà elà éøä ,ïéleçc úBôBòdaxwdlzx`an . §¦£¥¥£¦
:dpyndLzn`aäéäzeterd z` xizdl eplïéca,xnege lwa ± ¤¨¨©¦
íà äîed zendadíéLc÷eîmixeng mdyïéà ,ïäa ìñBt íenäL ¨¦§¨¦¤©¥¨¤¥

xeqi`å ïðúàxeqi`øéçîalkúBôBò ,ïäéìò ìçxzei milw mdy ¤§¨§§¦¨£¥¤
,oiycwend zendanïäa ìñBt íenä ïéàL,gafnl myicwdln ¤¥©¥¨¤

ïéàL ïéc Bðéàxeqi`øéçîe ïðúàalkøîBì ãeîìz ,ïäéìò ìçmixac) ¥¦¤¥¤§¨§¦¨£¥¤©§©
(hi bk'ebe alM xignE dpFf opz` `iaz `l','øãð ìëì'lk' zaize Ÿ¨¦¤§©¨§¦¤¤§¨¤¤

`ae ,`ed ieaix,úBôBòä úà úBaøì.el` mixeqi` mdilr elegiy §©¤¨
`ziixaa jk lr el`ye(my)xigne opz`a milqtp zetery xg`n :

mdn cenll yi ok m` ,alkì øîBçå ì÷d zendaïéLc÷eîexq`iy ©¨¤¦§¨¦
y ,xigne opz`a md s`úBôBò äî äzòîmilw mdyíenä ïéàL ¥©¨¨¤¥©

,ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ,ïäa ìñBtd zendaïéLc÷eîmixeng mdy ¥¨¤¤§¨§¦¨£¥¤§¨¦
zetern xzei,ïäa ìñBt íenäLikeìç øéçîe ïðúàL ïéc Bðéà ¤©¥¨¤¥¦¤¤§¨§¦¨

.ïäéìò:`ziixad daiyn,'øãð ìëì' øîBì ãeîìz,`ed ernyny £¥¤©§©§¨¤¤
øeãðì èøtm`y ,okl mcewn xak ycwen didy dn z` `ivedl ± §¨§¨

.xeqi`d eilr lg oi`y dpef opz`a dpzp
`xnbd dywne(my):df lràlàc `ziixad ixacn x`eanàîòè ¤¨©£¨

meyn `ed ,opz` xeqi` mdilr lg `l miycwy mrhdy ±áúëc§¨©
àðîçølkl' dxezd dazky ±éëä åàì àä ,'øãð`la la` ± ©£¨¨¤¤¨¨¨¦

,ef dyxcàðéîà äåäs`y xne` iziid ±ïðúà øeqéà ìç íéLc÷eî £¨¨¦¨§¨¦¨¦¤§¨
å ,ïäéìò,dywàäixd -,BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéàoeike £¥¤§¨¥¨¨¥¨¨¤¥¤

e .mxq`l `ed leki ji`e ,ely mpi` myicwdyaø øîà,àéòLBà é ¨©©¦©§¨
zxacn dpyndye ,Bçñt ìò äðBæ äpîîazrck ef dpyn,àéä éaø ¦§©¤¨©¦§©¦¦

`ed ixde ,ixnbl eyicwn epi`e egqta xiiyn mc`y xaeqy
aezkd jxvede ,exq`l `ed lekiy mixeaq epiid ok lre epenn

.xq`p epi`y eprinydl
:`xnbd zxxan .gqt iabl iax ixac z` d`ian `xnbd dzréàî©

éaødaiyn .`ed milrad oenn gqty iax xn`y epivn okid ± ©¦
:`xnbd,àéðúcgqt oaxwa xn`p(c ai zeny)e'úéaä èòîé íà §©§¨§¦¦§©©©¦

äOî úBéäîyxcp df weqte ,'ebe 'FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle ¦§¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥
ic el eidi `le ezia hrniy ,'dyn zeidn ziad hrni m`' ,jk
if` ,gqtd ikxv z` mda zepwl xnelk ,dyd ikxvl zern

,'dyn zeidn',äOî eäééçä,df dyn ezeig el `vnd ,xnelk ©£¥¦¤
ikxv z` dpwi epky el oziy zernae ,enr epky z` dpniy epiidc

hrnzd eziayk wx `ed df oic mpn` .gqtdäìéëà éãkî± ¦§¥£¦¨
zlik` ikxv zepwl zern ic el oi` m`y ,gqtd zlik` ikxvn

,el` mikxvl dyd inca ynzydl leki ,gqtdàìåhrnzdyk §Ÿ
ç÷î éãkîepi` jkly ,dxegq mda zeyrl zern el xqgy ± ¦§¥¤©

e .minkg zrc ef ,dyd inca ynzydl i`yx,øîBà éaølekiy ©¦¥
dyd incn gwilóàezia hrnzp m`à íàL ,ç÷î éãkîBì ïé ©¦§¥¤©¤¦¥
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המשך בעמוד ולק

ezny in` cenr v sc ± iyily wxtmigqt
àéòùåà éáø àî÷åàã åàì éà ééáà øîàopz`c onwl opzc `dl Ðdpnna ,miycwend lr lgely epi`y xac xqe` mc` oi`c ab lr s`e .dppz`a egqt lr dpeflopixn` `kd Ð

opz`c.eilr lgàéä éáøåm`y .gwn ickn s` :onwl xn`c .`ed milra oenn gqt :dil zi`c Ðzilhe welg gwil gqtd lral zern el ehrni,egqt lr enr mixg` dpnn Ð

,milw miycwa opz`c `idd dl iwen iziid `p` ,ziyixtck `iddl dxenz zkqna `irye` iax `nwe`c e`l i` .exqe`l lekie ,`ed ely :`nl` .eikxv dyere zern odn lhepe

) `nw `aac `nw wxta xn`c ,`id ililbd iqei iaxe .oxqe`l ecia yie ,dppz`a minly dl ozpyoileg zern ipzwc lirlc `zipzn i`de .md milra oenn milw miycw :(a,aiÐ

iax ixyc `dc `pin` dede ,iaxk `pinwen ded

zerna eikxv zeyrlzi` gqtc meyn e`l Ð

ezyecwa xeiy diaqtzilzernd zyecw

zernd yixtny dfc meyn `l` ,eay oilega

ezyecwa xiiymzzl.gqtd lral oileg zzn

:ipzw `dc ,iqei iaxk inwe`l `kil `de

iaxk opz`c `idde ,melk dyr `l minlya

`wlq ded `lc ,dl iwen iziid `l ,gqtae

`diy ,`ed milra oenn iaxl gqtc i`zrc

.exqe`l eciaùéðéà øééùî àìãzyecwa Ð

gwn ickn s` xn`c iaxc `nrhe ,dndac sebd

zernac meyn Ðzzn mzzl yipi` xiiyn

ikdc `zrc` `xwirne ,oileg zwfga oileg

yixtdy dfc .md oileg ikd meyne ,edpiyxt`

egqtljk xg`edpnidenr mixg`dpzn Ð

zernn dil eadi jpde .edl aidic `ed `nlra

,dpzn oilegdpnndedpefoi`y ,`ed dpzn Ð

.eilr lg opz` oi`e ,exkenl eciaàúùäå
äðîîá àåääì àéòùåà éáø àî÷åàãìò äðåæ

åçñôditeb gqt `irye` iax xaq `w `nl` Ð

gqta elit`c dpin opirnye .milra oenn iaxl

opivnc oky lke .zern oky lk ,yipi` xiiyn

,iaxk oileg eciay zern ipzwc jdl `nwe`l

ly zerne ,exkenl lekie ,`ed oileg gqt `dc

j`id iieyw`l `kile .ded oileg mixg` oze`

.oilegl z`vl ycwd lr lg ycwdåìà éøä
ïéøúåî.onwl silick Ðúåôåòipae mixez Ð

.oiycwen opi`y dpeiíåîäùíäá ìñåôs` Ð

,eycwedyn.onwl silick mdilr lg opz` oi`

úåôåòoda lqet oi` meny ,oileg Ð

,myicwdlnzetera zexkfe zenz xn`p `lc

.'ek oic epi` Ðøîåçå ì÷ïéùã÷åîìäúòîÐ

.odilr opz` legiy'åë àîòè àìà`kxit Ð

.`ed'åâå úéáä èòîé íàåzern eidi m` Ð

zeidn gqtd lral oihren,dyndna el oi`y

gqtd ikxevl zepwlepkye `ed gwle" Ð

zern gwi ."ezia l` aexwd,epkynlr eppnie

.gqtl jixv `edy dn zernd on gwie ,egqt

äìéëà éãëîel oi`y ,zern el xqgi m` Ð

oebk ,gqtd zlik` ikxev gwil dnamivr

.exkenl `ed i`yx ,ezelvlç÷î éãëî àìåÐ

dxegql zern el oi` m`yxeknl i`yx epi` Ð

.jkl egqtéâéìô àì àîìò éìåëlekic Ð

zepnidl.mivr zerna gwil mixg`åäééçä
äùì.zernd on gqtd ikxev dyr Ðééáàìå

øîàãxiiyn `l gqta iaxc `ail` ,lirl Ð

ek zpn lry ipzw `d .yipi`gqt :`nl` ,'

.`ed milra oenn ditebïäéçñô úåòî àîéàÐ

dpnzpy dfeizern el ozpe egqtl enroileg Ð

eideizerne .dpzna egqt ly wlg el ozepe ,zilh oda gwil leki ikd meyne .dpzna el ozpe ,dpzna mpzil dvx m`y ,oyicwd ok zpn lry ,od oileg.mpzi Ðäðùîäàøù áæ
úåéàø éúù.oaxw oerh epi`e ,dray z`neh ez`nehy Ðéòéáùá åéìò ïéèçåù.`zxe`l lkinl ifg `dc ,eyny aixrd `ly it lr s`e Ðùìù äàøiziinc cr lkinl ifg `lc Ð

.dxtkåéìò ïéèçåùd`iane .ezxtk `iad `l elit`e ,gqtd axra ely ipiny lg m` Ð) "hgyp cinz"a oxn`ck ,dnlydc dyr igc mixetk xqegnc ,okin xg`l.(`,hpúøîåù
íåé ãâðë íåézxgnd mei xetql `irac ,dcpl dcp oiay mini xyr cg` jeza cg` mei d`exd Ðmeid zvwn dxtqy oeikc .dxitq meia dilr oihgey Ðlr s`e .leahl zxzen Ð

yny axrd zxqegny it.dilr oihgey Ðäáæäåoaxw `iadle miiwp dray xetql dkixve ,mei xyr cg` jeza mitevx dyly dz`xy Ðdzxtk `iaze ,ipinya dilr oihgey Ð

.lk`ze ,jygzy mcew
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,ililbd iqei iaxk `iz` opz`c jdc xnel

ikdl ,`ed milra oenn milw miycw :xn`c

oeik ,`nwezn `l iaxk la` .xcp lkl jixhvi`

dvna `l` xiiyn `l gqtc `pyil i`dl xaqc

zern ipzwc lirlc `idd ,edine .dicegl xexne
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dyr `l" ipzwc ,`nwezin `l ililbd iqei iaxkc
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àéääì àéòLBà éaø déî÷Bàc åàì éà :ééaà øîà̈©©©¥¦¨§§¥©¦©£¨§©¦
dì àðéî÷Bî äåä ,àéä éaøå ,Bçñt ìò äðBæ äðîîa§©§¤¨©¦§§©¦¦£¨§¦¨¨
,éìéìbä éñBé éaøc àaélàå ,íél÷ íéLã÷a àéääì§©¦§¨¨¦©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦
àì çñta ìáà ,àeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷ :øîàc§¨©¨¨¦©¦¨§¨¦£¨©¤©¨

úBòîa ,Léðéà øéiLî¯àøwéòîc .Léðéà øéiLî éàcå §©¥¦¦§¨©©§©¥¦¦§¥¦¨¨
éaø àäå .eäì Léøôî éëäc àúòcà eäì Léøôî ék¦©§¦§©©£¨§¨¦©§¦§§¨©¦
àì çñtác ,ïéleç BãéaL úBòî éëä íeMîe ,àéä¦¦¨¦¨¤§¨¦§©¤©¨
àéääå .Léðéà øéiLî éàcå úBòîáe ,Léðéà øéiLî§©¥¦¦§¨©©§©¥¦¦§©¦

éaøk àéòLBà éaø dì é÷Bî à÷c¯déì àðéî÷Bî àì §¨¦¨©¦©£¨§©¦¨§¦¨¥
øéiLî úBònáe ,Léðéà øéiLî àì çñtác ,éaøk àðà£¨§©¦§©¤©¨§©¥¦¦©¨§©¥

eäì Léøôî ék àøwéòîc .Léðéà¯éëäc àúòcà ¦¦§¥¦¨¨¦©§¦§©©£¨§¨¦
éðz àäc ,éñBé éaøk éî÷Bàì àkéì àäå .eäì Léøôî©§¦§§¨¥¨§§¥§©¦¥§¨¨¥

åéîìLe BúìBò øëBnäå :da¯àéääì àéòLBà éaø déî÷Bàc àzLäå .íeìk àìå äNò àì ¨§©¥¨§¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§§¨§¨§§¥©¦©£¨§©¦
.Léðéà øéiLî Bçñôa eléôà déì àøéáñc dpéî òîL ,àéä éaøå Bçñt ìò äðBæ äðîîaéàî §©§¤¨©¦§§©¦¦§©¦¨¦§¦¨¥£¦§¦§§©¥¦¦©
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"øãð ìëì" :øîBì ãeîìz¯úBôBò äî :äzòî ïéLc÷enì øîBçå ì÷ .úBôBòä úà úBaøì ©§©§¨¤¤§©¤¨©¨¤©§¨¦¥©¨¨

ïäa ìñBt íenä ïéàL¯ïäa ìñBt íenäL ïéLc÷eî ,ïäéìò ìç øéçîe ïðúà¯ïéc Bðéà ¤¥©¥¨¤¤§¨§¦¨£¥¤§¨¦¤©¥¨¤¥¦
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migqt(iriax meil)

yicwndy ,`ziixaa xn`y iax zrck `ziixad z` cinrn iia`
ick el epzpy zernd ,gqtd lr miyp` cer dpnde ,gqtl dnda
ixac z` yxtl ozipy iia` x`ane .md oileg ,gqtd lr zepnidl
zlaben gqtd zyecwy ,yxit `irye` iax .` :mipte` ipya iax
,ycwedy xg`l s` gqtdy ,zepaxwd x`y zyecwn dpeye ,`id
,yxit envr iia` .a .zernd zyecw z` eilr llgl ozip
zpn lr myicwn ,gqtd lr mda zepnidl ick zern yicwndy
el` mikxc ipyy ,iia` x`ane .oileg eidi ,gqtd lral mpziyky

dxenza dpynd yexita miielz iax ixac xe`iaa(:l),dxn`y ,
oi` ,gafnl dyecwy dnda dxkya dpefl ozp m`ydndad

my `ziixaa x`eane ,dpef opz` xeqi` meyn oaxwl zxq`p
z` mixqe` epiid weqtd ilely rnyne ,weqtn ok micnely
ef dnda ixd ,dndad z` xeq`l `ed leki cvik ,dywe .dndad
mpyie .ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,ely dpi` dyicwdy oeik
mipte` ipya ielz iax ixac xe`iae ,ef `iyew uxzl mipte` ipy

.el`
déî÷Bàc åàì éà ,ééaà øîàcinrdy `l m` ±àéääì àéòLBà éaø ¨©©©¥¦¨§§¥©¦©§¨§©¦

dxenza dpyn dze`l ±(my),Bçñt ìò äðBæ äpîîalre ,dxkya ¦§©¤¨©¦§
,dpef opz` meyn zxq`p dndad oi`y dpynd dxn` dfedn

epiid weqtn z`f micnel epiidy ilely `ziixaa rnyny
zrck ,dndad z` mixqe`,àéä éaødnda yicwndy xne`y ©¦¦

,md oileg gqtd lr zepnidl ick el mipzepy zernd ,gqtl
oenn gqt oaxwy meyn `ed iax ly enrhy ,`irye` iax xaeqy
eyicwn epi`e ezyecwa xiiyn ,gqtd z` yicwndy ,`ed milra
exq`l `ed lekiy mixeaq epiid weqtd `lel jk meyne ,[ixnbl

,ok xne` `irye` iax did `l m` ,dpef opz` meynàðéî÷Bî äåä£¨§¦¨
àéääì dìdxenza dpyn dze` z` cinrn ip` iziid ±alk ¨§©¦§

å ,íél÷ íéLã÷zkled ef dpyny xne` iziidàaélàezhiya ± ¨¨¦©¦§©¦¨
øîàc éìéìbä éñBé éaøc(:ai w"a)yàeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷, §©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§§¨¦

mipzip mdyk mixq`p mdy mixeaq epiid weqtd `lel okle
.opz`aìáàmeyn ,iax zhiya ef dpyn z` cinrn iziid `l £¨

y xaeq iaxy xne` iziidyçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
iax xn`y dne ,ixnbl eyicwn `ed `l` ezyecwa xizen mc`
meyn `ed ,md oileg gqtd lr zepnidl ick mipzipd zerndy

y ,iax xaeqyúBòîa,gqtd lr mda zepnidl ick yixtn mc`y §¨
Léðéà øéiLî éàcå,ixnbl myicwn epi`e mzyecwaék àøwéòîc ©©§©¥¦¦§¥¦¨¨¦

eäì Léøôî éëäc àzòcà eäì Léøôî`edyk dligzny ± ©§¦§©©§¨§¨¦©§¦§
zxeza mze` ozil lkeiy ok zrc lr myixtn `ed ,myixtn

.eikxvl mda ynzydl gqtd lra lkeie ,gqtd lral oileg
åmpn`àälra laiwy zerndy dxn`y epziibeqay `ziixad ± §¨

zhiya ,md oileg iepind zxenz gqtdéëä íeMîe ,àéä éaø©¦¦¦¨¦
d(úåòîáå) (Léðéà øéiLî àì çñôác) ,ïéleç BãéaL úBòî̈¤§¨¦¦§¤©Ÿ§©¥¦¦

[úBòîaã]y ,iax xaeqLéðéà øéiLî éàcåz` yicwnd mc`d ± §§¨©©§©¥¦¦
,oileg zxeza gqtd lral mpzepe ,mzyecwa xizen zernd
lrae dpzna oileg ly zern gqtd lral ozep `edy epiidc

.dpzna gqta ewlg z` el ozep gqtdåeli`àéäädpyn dze` - §©¦
dxenzadì é÷Bî à÷c[dze` cinrdy-]àì ,éaøk àéòLBà éaø §¨¥¨©¦©§¨§©¦Ÿ

àðà déì àðéî÷Bîdcinrn iziid `l ±,éaøkoeikçñôácenvr §¦¨¥£¨§©¦¦§¤©
Léðéà øéiLî àìepi` eyicwdy oeike ,ezyecwa xiiyn mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦

mircei epiid weqtd `lel s`e ,dpef opz`a exq`l leki epi`e ely
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המשך בעמוד ולק

ezny in` cenr v sc ± iyily wxtmigqt
àéòùåà éáø àî÷åàã åàì éà ééáà øîàopz`c onwl opzc `dl Ðdpnna ,miycwend lr lgely epi`y xac xqe` mc` oi`c ab lr s`e .dppz`a egqt lr dpeflopixn` `kd Ð

opz`c.eilr lgàéä éáøåm`y .gwn ickn s` :onwl xn`c .`ed milra oenn gqt :dil zi`c Ðzilhe welg gwil gqtd lral zern el ehrni,egqt lr enr mixg` dpnn Ð

,milw miycwa opz`c `idd dl iwen iziid `p` ,ziyixtck `iddl dxenz zkqna `irye` iax `nwe`c e`l i` .exqe`l lekie ,`ed ely :`nl` .eikxv dyere zern odn lhepe

) `nw `aac `nw wxta xn`c ,`id ililbd iqei iaxe .oxqe`l ecia yie ,dppz`a minly dl ozpyoileg zern ipzwc lirlc `zipzn i`de .md milra oenn milw miycw :(a,aiÐ

iax ixyc `dc `pin` dede ,iaxk `pinwen ded

zerna eikxv zeyrlzi` gqtc meyn e`l Ð

ezyecwa xeiy diaqtzilzernd zyecw

zernd yixtny dfc meyn `l` ,eay oilega

ezyecwa xiiymzzl.gqtd lral oileg zzn

:ipzw `dc ,iqei iaxk inwe`l `kil `de

iaxk opz`c `idde ,melk dyr `l minlya

`wlq ded `lc ,dl iwen iziid `l ,gqtae

`diy ,`ed milra oenn iaxl gqtc i`zrc

.exqe`l eciaùéðéà øééùî àìãzyecwa Ð

gwn ickn s` xn`c iaxc `nrhe ,dndac sebd
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,eycwedyn.onwl silick mdilr lg opz` oi`
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äùì.zernd on gqtd ikxev dyr Ðééáàìå

øîàãxiiyn `l gqta iaxc `ail` ,lirl Ð

ek zpn lry ipzw `d .yipi`gqt :`nl` ,'

.`ed milra oenn ditebïäéçñô úåòî àîéàÐ

dpnzpy dfeizern el ozpe egqtl enroileg Ð

eideizerne .dpzna egqt ly wlg el ozepe ,zilh oda gwil leki ikd meyne .dpzna el ozpe ,dpzna mpzil dvx m`y ,oyicwd ok zpn lry ,od oileg.mpzi Ðäðùîäàøù áæ
úåéàø éúù.oaxw oerh epi`e ,dray z`neh ez`nehy Ðéòéáùá åéìò ïéèçåù.`zxe`l lkinl ifg `dc ,eyny aixrd `ly it lr s`e Ðùìù äàøiziinc cr lkinl ifg `lc Ð
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ïBîî [íél÷] íéLã÷ :øîàc éìéìbä éñBé éaøc àaélàå ,íél÷ íéLã÷a dì ïðéî÷Bî éåä ,àéä¦¨¥§¦©¨§¨¨¦©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦¨

çñta ìáà ,àeä íéìòa¯ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL" àéãäa éðú÷ àä ,Léðéà øéiLî àì §¨¦£¨©¤©¨§©¥¦¦¨¨¨¥§¤§¨¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥
.ïäéçñt úBòî ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL :àîéà !"ïäéçñt úàäðùîézL äàøL áæ ¤¦§¥¤¥¨¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥¨¦§¥¤¨¤¨¨§¥

úBiàø¯ìL äàø .éòéáMa åéìò ïéèçBLL¯íBé ãâðk íBé úøîBL .BlL éðéîMa åéìò ïéèçBL §¦£¦¨¨©§¦¦¨¨¨£¦¨¨©§¦¦¤¤¤§¤¤
¯íéîé éðL äúàø .dlL éðMa äéìò ïéèçBL¯äéìò ïéèçBL äáfäå .éLéìMa äéìò ïéèçBL £¦¨¤¨©¥¦¤¨¨£¨§¥¨¦£¦¨¤¨©§¦¦§©¨¨£¦¨¤¨

.éðéîMaàøîâ,íéøetk øqeçîe íBé ìeáè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL :áø øîà äãeäé áø øîà ©§¦¦¨©©§¨¨©©£¦§§¦©§§©¦¦
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קכב
ezny ina cenr v sc ± iyily wxtmigqt

àøîâõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàå`nrhe .meid leahl eciay it lr s`e Ð

.dinwl yxtnòùô.liah `le Ðíùî.dxfrd on Ðúåøôåùáùmy did xtey Ð

oipzepe zern oi`ian dxtk ixqegn lk oke dcil dilr yiy dy`e ,oipiw eilr aezky

ly oic zia zwfg lr oikneqe ,axrl ycwa milke`e .eid oiaevw oipiwd ince .ekezl

zern lk elkiy cr myn oicner oi`y mipdk

dxtk ixqegn elk`i `ly ick ,xtey eze`

.miycwaäøôë éøñåçîzrxevne dafe af Ð

.zcleieøîàã áøå ïðéëøôå,ryt `ny Ð

uxy `nh ifg `fgin `ziixe`cn :`nl`

.opax dia exfb ryt `nlic meyne ,eilr hegyl

áø øîàäådvgn l`xyi eid :"oilev cvik"a Ð

oi`nh dvgne oixedhodn cg` mi`nhn Ð

i`e .d`nehl xeaiv aex rixkdl uxya

ifg `ziixe`cn`ed j`id Ðmrixkn,d`nehl

ifgc uxy `nh epiidc.lahnléëäã éàîîåÐ

`nh aizk `le "ytpl `nh" aizkcn `nlic

axrl ie`x epi`y zn `nh :dpin rny ,uxy

.xn`wøîàã ÷çöé éáøë äì øáñ:ixtqa Ð

ytpl oi`nh eidy xacn gqtay miyp` oze`

mc`.'ek iriay lgy ,eid devn zn i`nh Ð

ìéáè àìã åàì éàî.axl `iywe Ðà÷ àä
ùîù áøòä øñåçîã áâ ìò óàã ïì òîùî

àáøò àìéîî àùîéùãxqegnk ied `le Ð

.dyrnàøáúñî éîð éëäleah`c Ð,i`w

xqegn lr oihgeyc `tiq `pzinl jixhv`cn

opirny` `l `yix `nlya zxn` i` .mixetk

mei leah [`l`]`tiq `pzinl jixhvi` Ð

`wlq .mixetk xqegn lr oihgeyc opirny`l

`w ,dil aiyg dyrn xqegn i`d :`pin` jzrc

exqnae .ixyc ol rnyn,mipdk ly oic zial

.oxn`ckï÷úì åãéá ùé 'åë úøîà éà àìàÐ

`l` owzl ecia oi` dxtk xqegn la` ,leahl

.odk ciaéòéáù íåéá äúìéáè äáæaizkc Ð

)`xwieehxg`e mini zray dl dxtqe" :(

"xdhzdniiqc oeik .xdhz dyrn xg` Ðdl

.dxitq dl dcar meid zlgzae ,xdhz dxitq

dpi`y ,`ziixe`c dcp la`zxteq`l` miiwp

ini mr draydzii`xcr zlaeh dpi` Ð

yny axrde ,iriay ly dngd zriwy xg`l

.xgnl cr ied `l dcicaàì éòéáùámeyn Ð

.yny axrd meyn `zxe`l `ifg `lcäéäúÐ

.yixc dxiziäãðì ù÷úéà úãìåéåaizkc Ð

)myaiinik" :(dzec zcp."`nhzäðùî
ïðåàäzhigya opixn`ck .eiptl lhen ezny Ð

) "mei leah" wxta miycwedfi` :(a,w migaf

ope`.xawp `ly onf lk Ð
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øñåçî"ycewa xneg" wxta opzck .dliah jixv inp dxtk xqegnc ab lr s`e Ð dliah

ycewl dliah oikixv mixetk xqegne ope`d :(`,`k dbibg)Ð,opaxcn `l` epi`

.ryt `nlic mzd jiiy `le ,yny axrd ira `l dliah `iddac :cere .mzd gkenck

ãò`di `ly xyt` i` `d :xy` oa wgvi epiax dywd ± xteyay zernd lk elkiy

elit`e .miyp izy zernn owe ow lka axern

dxixa yi xn`c o`nlÐjiiy `l `peeb i`d ik

opixn` ded i`e .eaxrzpy icdq op`c ,xninl

cg` mc`n cgi oipiw dpew xteyay zern lkny

Ð`l elkiy crc `pyil la` ,xity iz` ded

dzid zg` lkc :wgvi epiaxl d`xpe .ikd rnyn

.xteya zpzepe dizern zxxevéîopiwqr `l

m`e Ð gqtd axra zeidl ely iriay lgy

i`dn eilr ehgyi `l inp lah elit`e :xn`z

i`de ,aizk "`nh didi ik" :xnel yie !`nrh

.diz`neh `yilw

ìçù`kil ely iyy la` Ð ely iriay

zeyrl elki `le" :aizkcn ,xninl

xgnl `d ."`edd meia gqtdÐmileki eid

`lcn ,zegily `la onvr od hegyle zeyrl

meia"n wiic :inp i` ."lek`l elki `le" :aizk

`ed iyy i`e xzeinc "`eddÐ.dipin wezyil

?ipy gqtl zegcl mdl xn` dnl :xn`z m`e

`nyc :xnel yie ?mdilr ehgyie meia ea elahi

xn`e .oiicr elah `l el`yy dryae ,eyr ok

meid elahz `l m` :dyn edlÐgqtl egcz

.ipy

éðéîùáaf ipzwc oizipzn` Ð `hiyt

jxtinl `kil ipinya eilr mihgey

afc `yix ab` dl ipzwc xninl ivnc ,`hiyt

oihgey mei cbpk mei zxneye zei`x izy d`xy

.xezqze d`xz `ny opiyiig `le ,dilr

ïðåàälg xaky ,zevg xg` zn el zny oebk

zevg mcew la` ,gqt aeig eilrÐeilr lg

.(gv onwl) "`nh didy in"a xn`ck ,zepip`
didy
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óà :øîà àleòå .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéàå§¥£¦§§¦©§¥¤¤§¨¨©©
ìeáè àðL éàî ,áøì .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL£¦§§¦©§¥¤¤§©©§¨§

íBé¯!àúøBàì éæç éîð õøL àîè ,àúøBàì éæçc©£¦§§¨§¥¤¤©¦£¦§§¨
!LîL áøòä øqeçî éîð íBé ìeáè .äìéáè øqeçî§©§¦¨§©¦§©¤¡¥¤¤
øqeçî àä ,éîð íéøetk øqeçî .àáøò àìénî àLîL¦§¨¦¥¨¨§¨§©¦¦©¦¨§©
!åéðôì äå÷î éøä ,éîð õøL àîè .Bãéa BpéwL !äøtk©¨¨¤¦§¨§¥¤¤©¦£¥¦§¤§¨¨

éîð íéøetk øqeçî ,éëä éà .òLt àîìéc¯àîìéc ¦§¨¨©¦¨¦§©¦¦©¦¦§¨
:øîàc .äéòîL áøãëå ,ïéc úéáì eäðéøñîc ïBâk !òLẗ©§¦§¨¦§§¥¦§¦§©§©§¨§¨©
eìëiL ãò íMî ïéãîBò íéðäk ìL ïéc úéa ïéà ,ä÷æç£¨¨¥¥¦¤Ÿ£¦§¦¦¨©¤¦§
ïðaøå éæç àæçéî àúééøBàcî áøìe .úBøôBMaL úBòî̈¤©¨§©¦§©§¨¤¡¨£¦§©¨©
ïäî ãçà ïéànèî :áø øîà äîlà ,déa eøæâc àeä§¨§¥©¨¨¨©©§©§¦¤¨¥¤
:áéúëc ,éæç àì éîð àúééøBàcî áøì :àlà ?õøLa§¤¤¤¨§©¦§©§¨©¦¨£¦¦§¦
ìçL ïðé÷ñò àì éî "Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà"¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¦¨¨§¦©¤¨
,õøL úàîeè eðééäc ,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáL§¦¦¤¦§§¤¤©¤©§©§§©¤¤
dì øáñ ?éëäc éànî :àîéz éëå .éçãéð àðîçø øîàå§¨©©£¨¨¦§¥§¦¥¨¦©§¨¦¨©¨
éòéáL ìçL ,eéä äåöî úî éàîè :øîàc ÷çöé éaøk§©¦¦§¨§¨©§¥¥¥¦§¨¨¤¨§¦¦
úNòì eìëé àìå" :øîàpL ,çñtä áøòa úBéäì ïälL¤¨¤¦§§¤¤©¤©¤¤¡©§Ÿ¨§©£
ïéìBëé ïðéàc àeä àeää íBia ."àeää íBia çñtä©¤©©©©©§¥¨§¦

øçîì ìáà ,úBNòì¯àðîçø øîàå .úBNòì ïéìBëé ©££¨§¨¨§¦©£§¨©©£¨¨
úBiàø ézL äàøL áæ :ïðz .eçãð¯åéìò ïéèçBL ¦§§©¨¤¨¨§¥§¦£¦¨¨

åàì éàî .éòéáMa¯ïéèçBL :dpéî òîLe ,ìéáè àìc ©§¦¦©¨§¨§¥§©¦¨£¦
à÷ éàî ìéáè éà .ìéáèc ,àì !õøL àîè ìò ïé÷øBæå§§¦©§¥¤¤Ÿ¦§¥¦§¥©¨
øqeçîc áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àä ?ïì òîLî©§©¨¨¨©§©¨§©©©¦§©
.àáøò àìénî àLîLc :ïì òîLî à÷ ,LîMä áøòä©£¥©¤¤¨©§©¨§¦§¨¦¥¨¨§¨

ìL äàø :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëäúBiàø L¯zøîà éà .éðéîMa åéìò ïéèçBL ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨¨¨¨§¦£¦¨¨©§¦¦¦¨§©§
àø ézL äàøL áæ àîìLaìéáèc ,éòéáMa åéìò ïéèçBL úBi¯éøèöéà:àðéîà Cúòc à÷ìñ .C ¦§¨¨¨¤¨¨§¥§¦£¦¨¨©§¦¦¦§¥¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨

úBiàø ézL äàø¯ìL äàø ìáà .äNòî øqeçî àìc àeä éòéáMaL¯øqeçîc ,éðéîMa ¨¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ§©©£¤£¨¨¨¨©§¦¦¦§©
äøtk øqeçî ,äNòî¯ïé÷øBæå ïéèçBL äøtk øqeçîc áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ ,àì ©£¤§©©¨¨¨¨©§©¨§©©©¦§©©¨¨£¦§§¦

ìL äàø ,ìéáè àìc éòéáMa úBiàø ézL äàø zøîà éà àlà .déåléò?éì änì éðéîMa L ¦¨¥¤¨¦¨§©§¨¨§¥§¦©§¦¦§¨§¥¨¨¨©§¦¦¨¨¦
àeä àélòî àîèc ,ìéáè àìc éòéáMa úBiàø ézL äàø øîBì Lé àzLä¯ïðé÷øæå ïðéèçL ¨§¨¥©¨¨§¥§¦©§¦¦§¨§¥§¨¥§©§¨¨£¦©§¨§¦©

ìL äàø ,déåléòäàîeè àLéì÷c ,éòéáMa déì ìéáèc éðéîMa L¯ïðéèçLc ïkL ìk àì ¦¨¥¨¨¨©§¦¦§¨¥¥©§¦¦¦§¦¨§¨Ÿ¨¤¥§¨£¦©
déåléò ïðéèçLc ,éòéáMa úBiàø ézL äàø :dpéî òîL åàì àlà ?déåléò ïðé÷øæå¯.ìéáèc §¨§¦©¦¨¥¤¨¨§©¦¨¨¨§¥§¦©§¦¦§¨£¦©¦¨¥¦§¥

éøèöéàå .ìéáè àìc Cì àîéà íìBòì ,àì,ïwúì Bãéác àeä éòéáMa :àðéîà Cúòc à÷ìñ ;C Ÿ§¨¥¨¨§¨§¥§¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨©§¦¦¦§¨§©¥
ïaø÷ áéø÷äì Bãéa ïéàc éðéîMa ìáà¯.äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,íéðäk déa éòLt àîéà £¨©§¦¦§¥§¨§©§¦¨§¨¥¨¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨¦§©§©§¨

'åëå ïéèçBL äáfäå"éî dlL éòéáMa äáæ :déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå :äáäà øa àcà áøc dén÷ àpz éðz ." §©¨¨£¦¨¥©¨©¥§©©¨©©£¨§©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥¨¨©§¦¦¤¨¦
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç¯àä ,àúøBàì éæçc ,õøL àîè éléî éðä¯àì äøtk àéúîc øçîì ãò ©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥¤¤©£¦§§¨¨©§¨¨§©§¨©¨¨¨

äøtk àøqçîc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .éðéîMa :àîéà .àéæç¯dén÷ àðz äcð :øîà àðéáø .äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,àì ©§¨¥¨©§¦¦§¦¨©§¥¨¥¨¦§©§¨©¨¨¨¨©§©¨¦§©§©§¨¨¦¨¨©¦¨¨¨©¥
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç éî éòéáMa äcð :déì øîà ."éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå"¯.àúøBàì éæçc §©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©¥¦¨©§¦¦¦©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤©£¦§§¨

LîL áøòä äãáòc éðéîL ãò ,äìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¯äáf äîe ,àzLä !àèéLt .éðéîMa :àîéà àlà .àéæç àì ¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨©§¦¦§¨§¨©£¥¤¤¨©§¨¤¨¥¨©§¦¦§¦¨¨§¨©¨¨
äøtk àøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL äøtk àøqçéîc¯,déì àëéøèöéà äcð ?dìò ïðé÷øæå ïðéèçLc øîéîì äëéøö §¦©§¨©¨¨£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§¨¦©§¨©¨¨§¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨¦¨¦§§¦¨¥

éðéîMa :ïì òîLî à÷ àä¯éòéáMa ,ïéà¯.àììBëé :àéðúc .äìéla ïúìéáè úãìBéå äcð ,íBia ïúìéáè úBìéáè éáéiç ìk :àéðúãk ¨¨©§©¨©§¦¦¦©§¦¦¨¦§©§¨¨©¨¥§¦§¦¨¨©¦¨§¤¤§¦¨¨©©§¨§©§¨¨
"dúcðá äéäz íéîé úòáL" :øîBì ãeîìz ,íBé ãBòaî úìáBè àäz¯.äcðì Lwzéà úãìBéå .äòáL ìk dúcða àäzäðùîïðBàä §¥¤¤¦§©§©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨§¥§¦¨¨¨¦§¨§¤¤¦©©§¦¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migqt(iriax meil)

ïéèçBL ïéàågqtd z`ïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò.lahy mcew §¥£¦§§¦©§¥¤¤
,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL óà ,øîà àleòåleahl lekiy meyn §¨¨©©£¦§§¦©§¥¤¤

.axra gqtdn lek`le
`nh lr oiwxefe oihgey oi`y ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .uxyáøìlr gqtd z` oihgey oi`y xn`y §©
,dyw ,uxy `nhíBé ìeáè àðL éàîoeik eilr mihgeyyéæçc ©§¨§©£¦

àúøBàìixd ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±énð õøL àîè §§¨§¥¤¤©¦
àúøBàì éæçlekiy ,axra gqtdn lek`l `ed ie`x ok mb ± £¦§§¨

:`xnbd daiyn .axra gqtdn lek`l el xzen didi f`e ,leahl
`ed ixd uxy `nhäìéáè øqeçîink aygp `ed okle ,ezxdhl §©§¦¨

.gqtdn lek`l leki epi`y
:`xnbd dywnénð íBé ìeáè`ed ixdøqeçîezxdhl,LîL áøòä §©¦§©©£¥¤¤

,eilr oihgey ok it lr s`e ,dlil didiy cr xdhp epi`y xnelk
zvxzn .uxy `nhn `ed dpey dna ,dl`yd zxfeg ok m`e

oky ,ezxdhl dyrn xqegn epi` mei leah :`xnbdàìénî àLîL¦§¨¦¥¨
àáøòick melk zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id dnvrn ynyd ± ¨§¨

`ed jixv ,uxy `nh la` ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy
ixdy ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy ick dyrn zeyrl

.xdhdl ick leahl `ed jixv
ick dyrn zeyrl jixvy in lky xnel okzi ji` :`xnbd dywn

ixde ,eilr mihgey oi` ,axra gqtdn lek`l lkeiyøqeçî§©
énð íéøetkc ,gqtdn lek`l lkeiy ick dyrn zeyrl jixvàä ¦¦©¦¨

ixdy -äøtk øqeçîlkeiy ick eizepaxw z` `iadl jixve ,`ed §©©¨¨
.gqtd z` eilr mihgeyy ax xn` ok it lr s`e ,miycwa lek`l
,mixetik xqegn lr mihgeyy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn

k wx `edBpéwL[aixwdl jixv `edy mixetivd ipy-],Bãéa ¤¦§¨
oi` ,mhgeyl onefn `edy oeiky ,maixwdl onefn `edy xnelk

.ezxdhl dyrn xqegn `edy aygp df
lek`l lkeiy envr z` owzl ecia onefny dn m` :`xnbd dywn
,dyw ok m` ,gqtd z` eilr hegyl elkeiy liren ,axra gqtdn

y,åéðôì äå÷î éøä énð õøL àîèoi` recne ,ea leahl onefne ¨¥¤¤©¦£¥¦§¤§¨¨
uxy `nh s` `ziixe`cn zn`a :`xnbd zvxzn .eilr mihgey
`l` ,eilr mihgey ,axra gqtd z` lek`l `ed lekiy oeik

eyygy meyn ,eilr ehgyi `ly exfb minkgòLt àîìéc`ny ± ¦§¨¨©
.[leahi `le ryti

:`xnbd dywnéëä éà,driytl minkg eyygy ,ok m` ±øqeçî ¦¨¦§©
énð íéøetkyeygl yiòLt àîìécz` aixwi `le ryti `ny ± ¦¦©¦¦§¨¨©

zvxzn .eilr ehgyi `ly minkg exfb `l recne ,eizepaxw
`le ryti `ny yeygl yi mixetik xqegna s` ok` :`xnbd
,dxtk xqegn lr mihgeyy ax xn`y dne ,eizepaxw z` aixwi

wx `edeäðéøñîc ïBâkeizepaxw z` xqny ±ïéc úéáì,mipdk ly §¦©§¦§§¥¦
,meaixwi `le mipdkd eryti `ny yeygl oi` f`yáøãëe¦§©

,øîàc ,äéòîLexizdl ick zepaxw aixwdl jixv didy `nhy §©§¨§¨©
didy dxfra dzidy dtewa eizern z` ozp m` ,miycw lek`l
mipdkde ,zern my mipzep eid dxtk ixqegne ,'oipiw' dilr meyx
`ed leki ,mxear miaixwne mipiw zern mze`a migwel eid

y ,mei eze` ly axra miycw lek`lä÷æçy `idìL ïéc úéa ïéà £¨¨¥¥¦¤
íMî ïéãîBò íéðäk,[dxfrdn±]eìëiL ãòd lkúBøôBMaL úBòî Ÿ£¦§¦¦¨©¤¦§¨¤©¨

`ly ick ,zextey zxeva zeieyr eidy ,dxfra eidy zetewa ±
mcew miycw lek`l ,zern my epzpy dxtk ixqegn e`eai
mixetik xqegna ,o`k ok enke .mdizepaxw z` mxear eaixwdy
oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqny oeik ,gqt axra
elkei `ly minkg exfb `l jk meyne ,meaixwi `ly yegl

.gqtd z` eilr hegyl
:`xnbd dywnåy xnel ozip ikàúééøBàcî áøìuxy `nhàæçéî §§©¦§©§¨¦§¨

éæç,gqtd z` exear ehgyiy `ed ie`x ±déa eøæâc àeä ïðaøå± £¦§©¨¨§¨§¥
,ryti `ny exear ehgyi `ly ea exfby md minkg wxe(äîìà)

[àäå]ixde -áø øîà(.t lirl)mzivgn l`xyi lk eid m`y , §¨¨©©
,mi`nh mzivgne mixedh,õøLa ïäî ãçà ïéànèîeidiy ick §©§¦¤¨¥¤§¤¤

`nha ax xaq m`e ,d`neha gqtd z` mlek eyrie ,mi`nh maex
s` ok m` ,exear gqtd z` ehgyiy `ed ie`x `ziixe`cny uxy
xyt` i`y aex didi `l oiicr ,uxya mdn cg` e`nhi m`
s` uxy `nhy ,ax xaeqy gkene ,dxdha mxear aixwdl

.gqtd z` eilr mihgey oi` `ziixe`cn
:`xnbd zvxznàlày ,xnel yi,áøìuxy `nhénð àúééøBàcî ¤¨§©¦§©§¨©¦

éæç àìcnlp df oice ,gqtd z` exear ehgyiy ie`x epi` - Ÿ£¦
náéúëcipy gqta xn`py dnn ±(`i-i h xacna)äéäé ék Léà Léà' ¦§¦¦¦¦¦§¤

Lôðì àîè,'mFi xUr drAx`A ipXd WcgA 'dl gqt dUre 'ebe ¨¥¨¤¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨
eïðé÷ñò àì éîzn `nha mb weqta xaecn oi` ike ±ìçLmei ¦Ÿ¨§¦©¤¨

deðééäc ,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáLl dey epicy ±úàîeè §¦¦¤¦§§¤¤©¤©§©§§©
,õøL,axra mixedhe milaehy `ed mpic mdipyyåok it lr s` ¤¤§

àðîçø øîàc dxez dxn` ±éçãéð.ipy gqt dyrie dgciy ±éëå ¨©©£¨¨¦§¥§¦
éëäc éànî àîéz`nha mb xacn weqtdy epl oipn ,xn`z m`e ± ¥¨¦©§¨¦

`l` xacn epi` weqtd `ny ,gqt axra ely iriay lgy zn
,axra xdhp epi`y ely iriayd meid ribd `l oiicry zn `nha

axy xnel yidì øáñ[xaeq-]øîàc ,÷çöé éaøk(:dk dkeq), ¨©¨§©¦¦§¨§¨©
el`d miyp`dyúBéäì ïälL éòéáL ìçL ,eéä äåöî úî éàîè§¥¥¥¦§¨¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

øîàpL ,çñtä áøòa(e h my),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå' §¤¤©¤©¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
wxy ,weqtdn wiecneúBNòì ïéìBëé ïðéàc àeä 'àeää íBia'z` ©©§¥¨§¦©£

,gqtdïéìBëé øçîì ìáàmd,úBNòìiriayd meiay gkene £¨§¨¨§¦©£
,gqtdn lek`l elkie mixedh eid xak dlilae ,eid mz`nehl

åok it lr s`àðîçø øîàc dxezd dxn` ±eçãðzeyrl egciy ± §¨©©£¨¨¦§
,axra gqtdn lek`le xdhidl lekiy `nh s`y gkene ,ipy gqt

.gqtd z` eilr mihgey oi`
lr gqtd z` mihgey oi`y ax zrc lr epzpynn dywn `xnbd

:uxy `nhïðz,epzpyna epipy ±,úBiàø ézL äàøL áælaehy §©¨¤¨¨§¥§¦
,axra miycw zlik`a xzene iriayd meia,éòéáMa åéìò ïéèçBL£¦¨¨©§¦¦

:`xnbd zxxaneåàì éàîmihgeyy dpynd zpeek oi` m`d ± ©¨
ote`a s` ,ely iriaya eilrìéáè àìczaxwd iptl lah `ly ± §Ÿ¨¦

,axra lek`le leahl lekiy oeik ,gqtddpéî òîLegkene ± §©¦¨
y ,o`knõøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL,`ed dliah xqegny s` lr £¦§§¦©§¥¤¤

:`xnbd dgec .axra lek`le leahl lekiy oeikàìdpynd oi` ± Ÿ
afa `l` ,lah `ly afa zxacnìéáèczhigy iptl lahy ± §¨¦

uxy `nh ok enke ,eilr mihgey oi` ,lah `l m` la` ,gqtd
.eilr mihgey oi` ok mb lah `ly

:`xnbd zl`eyìéáè éàote`a `weec zxacn dpynd m` ± ¦¨¦
,lahyïì òîLî à÷ éàî.dfa dpynd epzrinyd yecig dfi` ± ©¨©§©¨

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,dpynd epzrinyd df xac ± ¨¨©§©¨
øqeçîc áb ìò óàc`ed,LîMä áøòä,axrd cr xedh epi`y §©©©¦§©©£¥©¤¤

xqegnk aygpy oeik ,exear ehgyi `ly xnel xyt` dide
,dyrnïì òîLî à÷aygp df oi`y ,dpynd epzrinyd ± ¨©§©¨

oeik ,dyrn xqegnkàáøò àìénî àLîLcdnvrn ynydy ± §¦§¨¦¥¨¨§¨
.xdhidl ick dyrn zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id

:df yexitk `xnbd dgikeneàøazñî énð éëäzxacn dpyndy ¨¦©¦¦§©§¨
gken oky ,xak lahy afa wxéðz÷cîa xn`py dnn ±àôéñly ¦§¨¨¥¥¨

y afy ,dpyndìL äàø,úBiàø Lmeia zepaxw `iadl jixvy ¨¨¨Ÿ§¦
,ipinyda åéìò ïéèçBLd mei,éðéîMeàîìLa úøîà éàzpaene - £¦¨¨©§¦¦¦¨§©¦§¨¨

y `yixa epipyy dny xn`z m` dpyndúBiàø ézL äàøL áæ̈¤¨¨§¥§¦
,éòéáMa åéìò ïéèçBLxg`l `l` df oi`,ìéáècrecn oaen f`y £¦¨¨©§¦¦§¨¦

éøèöéàCyly d`xy afy ,`tiqa eprinydl dpynd [dkxved±] ¦§§¦
c ,ipinya eilr mihgey zei`xàðéîà Czòc à÷ìñdler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y af lr mihgeyy dny ,xnel jzrca,éòéáMa úBiàø ézL äàø̈¨§¥§¦©§¦¦
àeämeynàìcepi`y -äNòî øqeçîlek`l exizdl ick §Ÿ§©©£¤

dnvrn ynyde ,yny axrd `l` xqegn epi` ixdy ,miycwa
,zrwey `idìáày afìL äàøLzei`xäNòî øqeçîc ,éðéîMa £¨¨¨¨Ÿ©§¦¦¦§©©£¤

ixdy ,`edäøtk øqeçî,eizepaxw z` aixwdl jixvy ,`edàì §©©¨¨Ÿ
,exear hegyl xyt` i` ±ïì òîLî à÷dpynd epzrinyd ±óàc ¨©§©¨§©

äøtk øqeçîc áb ìò,`eddéåléò ïé÷øBæå ïéèçBLoeik ,[eilr±] ©©¦§©©¨¨£¦§§¦¦¨¥

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



קכג
ezny ina cenr v sc ± iyily wxtmigqt

àøîâõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàå`nrhe .meid leahl eciay it lr s`e Ð

.dinwl yxtnòùô.liah `le Ðíùî.dxfrd on Ðúåøôåùáùmy did xtey Ð

oipzepe zern oi`ian dxtk ixqegn lk oke dcil dilr yiy dy`e ,oipiw eilr aezky

ly oic zia zwfg lr oikneqe ,axrl ycwa milke`e .eid oiaevw oipiwd ince .ekezl

zern lk elkiy cr myn oicner oi`y mipdk

dxtk ixqegn elk`i `ly ick ,xtey eze`

.miycwaäøôë éøñåçîzrxevne dafe af Ð

.zcleieøîàã áøå ïðéëøôå,ryt `ny Ð

uxy `nh ifg `fgin `ziixe`cn :`nl`

.opax dia exfb ryt `nlic meyne ,eilr hegyl

áø øîàäådvgn l`xyi eid :"oilev cvik"a Ð

oi`nh dvgne oixedhodn cg` mi`nhn Ð

i`e .d`nehl xeaiv aex rixkdl uxya

ifg `ziixe`cn`ed j`id Ðmrixkn,d`nehl

ifgc uxy `nh epiidc.lahnléëäã éàîîåÐ

`nh aizk `le "ytpl `nh" aizkcn `nlic

axrl ie`x epi`y zn `nh :dpin rny ,uxy

.xn`wøîàã ÷çöé éáøë äì øáñ:ixtqa Ð

ytpl oi`nh eidy xacn gqtay miyp` oze`

mc`.'ek iriay lgy ,eid devn zn i`nh Ð

ìéáè àìã åàì éàî.axl `iywe Ðà÷ àä
ùîù áøòä øñåçîã áâ ìò óàã ïì òîùî

àáøò àìéîî àùîéùãxqegnk ied `le Ð

.dyrnàøáúñî éîð éëäleah`c Ð,i`w

xqegn lr oihgeyc `tiq `pzinl jixhv`cn

opirny` `l `yix `nlya zxn` i` .mixetk

mei leah [`l`]`tiq `pzinl jixhvi` Ð

`wlq .mixetk xqegn lr oihgeyc opirny`l

`w ,dil aiyg dyrn xqegn i`d :`pin` jzrc

exqnae .ixyc ol rnyn,mipdk ly oic zial

.oxn`ckï÷úì åãéá ùé 'åë úøîà éà àìàÐ

`l` owzl ecia oi` dxtk xqegn la` ,leahl

.odk ciaéòéáù íåéá äúìéáè äáæaizkc Ð

)`xwieehxg`e mini zray dl dxtqe" :(

"xdhzdniiqc oeik .xdhz dyrn xg` Ðdl

.dxitq dl dcar meid zlgzae ,xdhz dxitq

dpi`y ,`ziixe`c dcp la`zxteq`l` miiwp

ini mr draydzii`xcr zlaeh dpi` Ð

yny axrde ,iriay ly dngd zriwy xg`l

.xgnl cr ied `l dcicaàì éòéáùámeyn Ð

.yny axrd meyn `zxe`l `ifg `lcäéäúÐ

.yixc dxiziäãðì ù÷úéà úãìåéåaizkc Ð

)myaiinik" :(dzec zcp."`nhzäðùî
ïðåàäzhigya opixn`ck .eiptl lhen ezny Ð

) "mei leah" wxta miycwedfi` :(a,w migaf

ope`.xawp `ly onf lk Ð
ç÷ôîäå

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

øñåçî"ycewa xneg" wxta opzck .dliah jixv inp dxtk xqegnc ab lr s`e Ð dliah

ycewl dliah oikixv mixetk xqegne ope`d :(`,`k dbibg)Ð,opaxcn `l` epi`

.ryt `nlic mzd jiiy `le ,yny axrd ira `l dliah `iddac :cere .mzd gkenck

ãò`di `ly xyt` i` `d :xy` oa wgvi epiax dywd ± xteyay zernd lk elkiy

elit`e .miyp izy zernn owe ow lka axern

dxixa yi xn`c o`nlÐjiiy `l `peeb i`d ik

opixn` ded i`e .eaxrzpy icdq op`c ,xninl

cg` mc`n cgi oipiw dpew xteyay zern lkny

Ð`l elkiy crc `pyil la` ,xity iz` ded

dzid zg` lkc :wgvi epiaxl d`xpe .ikd rnyn

.xteya zpzepe dizern zxxevéîopiwqr `l

m`e Ð gqtd axra zeidl ely iriay lgy

i`dn eilr ehgyi `l inp lah elit`e :xn`z

i`de ,aizk "`nh didi ik" :xnel yie !`nrh

.diz`neh `yilw

ìçù`kil ely iyy la` Ð ely iriay

zeyrl elki `le" :aizkcn ,xninl

xgnl `d ."`edd meia gqtdÐmileki eid

`lcn ,zegily `la onvr od hegyle zeyrl

meia"n wiic :inp i` ."lek`l elki `le" :aizk

`ed iyy i`e xzeinc "`eddÐ.dipin wezyil

?ipy gqtl zegcl mdl xn` dnl :xn`z m`e

`nyc :xnel yie ?mdilr ehgyie meia ea elahi

xn`e .oiicr elah `l el`yy dryae ,eyr ok

meid elahz `l m` :dyn edlÐgqtl egcz

.ipy

éðéîùáaf ipzwc oizipzn` Ð `hiyt

jxtinl `kil ipinya eilr mihgey

afc `yix ab` dl ipzwc xninl ivnc ,`hiyt

oihgey mei cbpk mei zxneye zei`x izy d`xy

.xezqze d`xz `ny opiyiig `le ,dilr

ïðåàälg xaky ,zevg xg` zn el zny oebk

zevg mcew la` ,gqt aeig eilrÐeilr lg

.(gv onwl) "`nh didy in"a xn`ck ,zepip`
didy

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

óà :øîà àleòå .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéàå§¥£¦§§¦©§¥¤¤§¨¨©©
ìeáè àðL éàî ,áøì .õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL£¦§§¦©§¥¤¤§©©§¨§

íBé¯!àúøBàì éæç éîð õøL àîè ,àúøBàì éæçc©£¦§§¨§¥¤¤©¦£¦§§¨
!LîL áøòä øqeçî éîð íBé ìeáè .äìéáè øqeçî§©§¦¨§©¦§©¤¡¥¤¤
øqeçî àä ,éîð íéøetk øqeçî .àáøò àìénî àLîL¦§¨¦¥¨¨§¨§©¦¦©¦¨§©
!åéðôì äå÷î éøä ,éîð õøL àîè .Bãéa BpéwL !äøtk©¨¨¤¦§¨§¥¤¤©¦£¥¦§¤§¨¨

éîð íéøetk øqeçî ,éëä éà .òLt àîìéc¯àîìéc ¦§¨¨©¦¨¦§©¦¦©¦¦§¨
:øîàc .äéòîL áøãëå ,ïéc úéáì eäðéøñîc ïBâk !òLẗ©§¦§¨¦§§¥¦§¦§©§©§¨§¨©
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ïaø÷ áéø÷äì Bãéa ïéàc éðéîMa ìáà¯.äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,íéðäk déa éòLt àîéà £¨©§¦¦§¥§¨§©§¦¨§¨¥¨¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨¦§©§©§¨

'åëå ïéèçBL äáfäå"éî dlL éòéáMa äáæ :déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå :äáäà øa àcà áøc dén÷ àpz éðz ." §©¨¨£¦¨¥©¨©¥§©©¨©©£¨§©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥¨¨©§¦¦¤¨¦
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç¯àä ,àúøBàì éæçc ,õøL àîè éléî éðä¯àì äøtk àéúîc øçîì ãò ©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥¤¤©£¦§§¨¨©§¨¨§©§¨©¨¨¨

äøtk àøqçîc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .éðéîMa :àîéà .àéæç¯dén÷ àðz äcð :øîà àðéáø .äéòîL áøãk ïì òîLî à÷ ,àì ©§¨¥¨©§¦¦§¦¨©§¥¨¥¨¦§©§¨©¨¨¨¨©§©¨¦§©§©§¨¨¦¨¨©¦¨¨¨©¥
õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì eléôà ?àéæç éî éòéáMa äcð :déì øîà ."éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå"¯.àúøBàì éæçc §©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©¥¦¨©§¦¦¦©§¨£¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤©£¦§§¨

LîL áøòä äãáòc éðéîL ãò ,äìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¯äáf äîe ,àzLä !àèéLt .éðéîMa :àîéà àlà .àéæç àì ¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨©§¦¦§¨§¨©£¥¤¤¨©§¨¤¨¥¨©§¦¦§¦¨¨§¨©¨¨
äøtk àøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL äøtk àøqçéîc¯,déì àëéøèöéà äcð ?dìò ïðé÷øæå ïðéèçLc øîéîì äëéøö §¦©§¨©¨¨£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§¨¦©§¨©¨¨§¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨¦¨¦§§¦¨¥

éðéîMa :ïì òîLî à÷ àä¯éòéáMa ,ïéà¯.àììBëé :àéðúc .äìéla ïúìéáè úãìBéå äcð ,íBia ïúìéáè úBìéáè éáéiç ìk :àéðúãk ¨¨©§©¨©§¦¦¦©§¦¦¨¦§©§¨¨©¨¥§¦§¦¨¨©¦¨§¤¤§¦¨¨©©§¨§©§¨¨
"dúcðá äéäz íéîé úòáL" :øîBì ãeîìz ,íBé ãBòaî úìáBè àäz¯.äcðì Lwzéà úãìBéå .äòáL ìk dúcða àäzäðùîïðBàä §¥¤¤¦§©§©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨§¥§¦¨¨¨¦§¨§¤¤¦©©§¦¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migqt(iriax meil)

ïéèçBL ïéàågqtd z`ïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò.lahy mcew §¥£¦§§¦©§¥¤¤
,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL óà ,øîà àleòåleahl lekiy meyn §¨¨©©£¦§§¦©§¥¤¤

.axra gqtdn lek`le
`nh lr oiwxefe oihgey oi`y ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .uxyáøìlr gqtd z` oihgey oi`y xn`y §©
,dyw ,uxy `nhíBé ìeáè àðL éàîoeik eilr mihgeyyéæçc ©§¨§©£¦

àúøBàìixd ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±énð õøL àîè §§¨§¥¤¤©¦
àúøBàì éæçlekiy ,axra gqtdn lek`l `ed ie`x ok mb ± £¦§§¨

:`xnbd daiyn .axra gqtdn lek`l el xzen didi f`e ,leahl
`ed ixd uxy `nhäìéáè øqeçîink aygp `ed okle ,ezxdhl §©§¦¨

.gqtdn lek`l leki epi`y
:`xnbd dywnénð íBé ìeáè`ed ixdøqeçîezxdhl,LîL áøòä §©¦§©©£¥¤¤

,eilr oihgey ok it lr s`e ,dlil didiy cr xdhp epi`y xnelk
zvxzn .uxy `nhn `ed dpey dna ,dl`yd zxfeg ok m`e

oky ,ezxdhl dyrn xqegn epi` mei leah :`xnbdàìénî àLîL¦§¨¦¥¨
àáøòick melk zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id dnvrn ynyd ± ¨§¨

`ed jixv ,uxy `nh la` ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy
ixdy ,axra gqtdn lek`l el xzen didiy ick dyrn zeyrl

.xdhdl ick leahl `ed jixv
ick dyrn zeyrl jixvy in lky xnel okzi ji` :`xnbd dywn

ixde ,eilr mihgey oi` ,axra gqtdn lek`l lkeiyøqeçî§©
énð íéøetkc ,gqtdn lek`l lkeiy ick dyrn zeyrl jixvàä ¦¦©¦¨

ixdy -äøtk øqeçîlkeiy ick eizepaxw z` `iadl jixve ,`ed §©©¨¨
.gqtd z` eilr mihgeyy ax xn` ok it lr s`e ,miycwa lek`l
,mixetik xqegn lr mihgeyy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn

k wx `edBpéwL[aixwdl jixv `edy mixetivd ipy-],Bãéa ¤¦§¨
oi` ,mhgeyl onefn `edy oeiky ,maixwdl onefn `edy xnelk

.ezxdhl dyrn xqegn `edy aygp df
lek`l lkeiy envr z` owzl ecia onefny dn m` :`xnbd dywn
,dyw ok m` ,gqtd z` eilr hegyl elkeiy liren ,axra gqtdn

y,åéðôì äå÷î éøä énð õøL àîèoi` recne ,ea leahl onefne ¨¥¤¤©¦£¥¦§¤§¨¨
uxy `nh s` `ziixe`cn zn`a :`xnbd zvxzn .eilr mihgey
`l` ,eilr mihgey ,axra gqtd z` lek`l `ed lekiy oeik

eyygy meyn ,eilr ehgyi `ly exfb minkgòLt àîìéc`ny ± ¦§¨¨©
.[leahi `le ryti

:`xnbd dywnéëä éà,driytl minkg eyygy ,ok m` ±øqeçî ¦¨¦§©
énð íéøetkyeygl yiòLt àîìécz` aixwi `le ryti `ny ± ¦¦©¦¦§¨¨©

zvxzn .eilr ehgyi `ly minkg exfb `l recne ,eizepaxw
`le ryti `ny yeygl yi mixetik xqegna s` ok` :`xnbd
,dxtk xqegn lr mihgeyy ax xn`y dne ,eizepaxw z` aixwi

wx `edeäðéøñîc ïBâkeizepaxw z` xqny ±ïéc úéáì,mipdk ly §¦©§¦§§¥¦
,meaixwi `le mipdkd eryti `ny yeygl oi` f`yáøãëe¦§©

,øîàc ,äéòîLexizdl ick zepaxw aixwdl jixv didy `nhy §©§¨§¨©
didy dxfra dzidy dtewa eizern z` ozp m` ,miycw lek`l
mipdkde ,zern my mipzep eid dxtk ixqegne ,'oipiw' dilr meyx
`ed leki ,mxear miaixwne mipiw zern mze`a migwel eid

y ,mei eze` ly axra miycw lek`lä÷æçy `idìL ïéc úéa ïéà £¨¨¥¥¦¤
íMî ïéãîBò íéðäk,[dxfrdn±]eìëiL ãòd lkúBøôBMaL úBòî Ÿ£¦§¦¦¨©¤¦§¨¤©¨

`ly ick ,zextey zxeva zeieyr eidy ,dxfra eidy zetewa ±
mcew miycw lek`l ,zern my epzpy dxtk ixqegn e`eai
mixetik xqegna ,o`k ok enke .mdizepaxw z` mxear eaixwdy
oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqny oeik ,gqt axra
elkei `ly minkg exfb `l jk meyne ,meaixwi `ly yegl

.gqtd z` eilr hegyl
:`xnbd dywnåy xnel ozip ikàúééøBàcî áøìuxy `nhàæçéî §§©¦§©§¨¦§¨

éæç,gqtd z` exear ehgyiy `ed ie`x ±déa eøæâc àeä ïðaøå± £¦§©¨¨§¨§¥
,ryti `ny exear ehgyi `ly ea exfby md minkg wxe(äîìà)

[àäå]ixde -áø øîà(.t lirl)mzivgn l`xyi lk eid m`y , §¨¨©©
,mi`nh mzivgne mixedh,õøLa ïäî ãçà ïéànèîeidiy ick §©§¦¤¨¥¤§¤¤

`nha ax xaq m`e ,d`neha gqtd z` mlek eyrie ,mi`nh maex
s` ok m` ,exear gqtd z` ehgyiy `ed ie`x `ziixe`cny uxy
xyt` i`y aex didi `l oiicr ,uxya mdn cg` e`nhi m`
s` uxy `nhy ,ax xaeqy gkene ,dxdha mxear aixwdl

.gqtd z` eilr mihgey oi` `ziixe`cn
:`xnbd zvxznàlày ,xnel yi,áøìuxy `nhénð àúééøBàcî ¤¨§©¦§©§¨©¦

éæç àìcnlp df oice ,gqtd z` exear ehgyiy ie`x epi` - Ÿ£¦
náéúëcipy gqta xn`py dnn ±(`i-i h xacna)äéäé ék Léà Léà' ¦§¦¦¦¦¦§¤

Lôðì àîè,'mFi xUr drAx`A ipXd WcgA 'dl gqt dUre 'ebe ¨¥¨¤¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨
eïðé÷ñò àì éîzn `nha mb weqta xaecn oi` ike ±ìçLmei ¦Ÿ¨§¦©¤¨

deðééäc ,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáLl dey epicy ±úàîeè §¦¦¤¦§§¤¤©¤©§©§§©
,õøL,axra mixedhe milaehy `ed mpic mdipyyåok it lr s` ¤¤§

àðîçø øîàc dxez dxn` ±éçãéð.ipy gqt dyrie dgciy ±éëå ¨©©£¨¨¦§¥§¦
éëäc éànî àîéz`nha mb xacn weqtdy epl oipn ,xn`z m`e ± ¥¨¦©§¨¦

`l` xacn epi` weqtd `ny ,gqt axra ely iriay lgy zn
,axra xdhp epi`y ely iriayd meid ribd `l oiicry zn `nha

axy xnel yidì øáñ[xaeq-]øîàc ,÷çöé éaøk(:dk dkeq), ¨©¨§©¦¦§¨§¨©
el`d miyp`dyúBéäì ïälL éòéáL ìçL ,eéä äåöî úî éàîè§¥¥¥¦§¨¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

øîàpL ,çñtä áøòa(e h my),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå' §¤¤©¤©¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
wxy ,weqtdn wiecneúBNòì ïéìBëé ïðéàc àeä 'àeää íBia'z` ©©§¥¨§¦©£

,gqtdïéìBëé øçîì ìáàmd,úBNòìiriayd meiay gkene £¨§¨¨§¦©£
,gqtdn lek`l elkie mixedh eid xak dlilae ,eid mz`nehl

åok it lr s`àðîçø øîàc dxezd dxn` ±eçãðzeyrl egciy ± §¨©©£¨¨¦§
,axra gqtdn lek`le xdhidl lekiy `nh s`y gkene ,ipy gqt

.gqtd z` eilr mihgey oi`
lr gqtd z` mihgey oi`y ax zrc lr epzpynn dywn `xnbd

:uxy `nhïðz,epzpyna epipy ±,úBiàø ézL äàøL áælaehy §©¨¤¨¨§¥§¦
,axra miycw zlik`a xzene iriayd meia,éòéáMa åéìò ïéèçBL£¦¨¨©§¦¦

:`xnbd zxxaneåàì éàîmihgeyy dpynd zpeek oi` m`d ± ©¨
ote`a s` ,ely iriaya eilrìéáè àìczaxwd iptl lah `ly ± §Ÿ¨¦

,axra lek`le leahl lekiy oeik ,gqtddpéî òîLegkene ± §©¦¨
y ,o`knõøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL,`ed dliah xqegny s` lr £¦§§¦©§¥¤¤

:`xnbd dgec .axra lek`le leahl lekiy oeikàìdpynd oi` ± Ÿ
afa `l` ,lah `ly afa zxacnìéáèczhigy iptl lahy ± §¨¦

uxy `nh ok enke ,eilr mihgey oi` ,lah `l m` la` ,gqtd
.eilr mihgey oi` ok mb lah `ly

:`xnbd zl`eyìéáè éàote`a `weec zxacn dpynd m` ± ¦¨¦
,lahyïì òîLî à÷ éàî.dfa dpynd epzrinyd yecig dfi` ± ©¨©§©¨

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,dpynd epzrinyd df xac ± ¨¨©§©¨
øqeçîc áb ìò óàc`ed,LîMä áøòä,axrd cr xedh epi`y §©©©¦§©©£¥©¤¤

xqegnk aygpy oeik ,exear ehgyi `ly xnel xyt` dide
,dyrnïì òîLî à÷aygp df oi`y ,dpynd epzrinyd ± ¨©§©¨

oeik ,dyrn xqegnkàáøò àìénî àLîLcdnvrn ynydy ± §¦§¨¦¥¨¨§¨
.xdhidl ick dyrn zeyrl jixv epi`e ,zrwey `id

:df yexitk `xnbd dgikeneàøazñî énð éëäzxacn dpyndy ¨¦©¦¦§©§¨
gken oky ,xak lahy afa wxéðz÷cîa xn`py dnn ±àôéñly ¦§¨¨¥¥¨

y afy ,dpyndìL äàø,úBiàø Lmeia zepaxw `iadl jixvy ¨¨¨Ÿ§¦
,ipinyda åéìò ïéèçBLd mei,éðéîMeàîìLa úøîà éàzpaene - £¦¨¨©§¦¦¦¨§©¦§¨¨

y `yixa epipyy dny xn`z m` dpyndúBiàø ézL äàøL áæ̈¤¨¨§¥§¦
,éòéáMa åéìò ïéèçBLxg`l `l` df oi`,ìéáècrecn oaen f`y £¦¨¨©§¦¦§¨¦

éøèöéàCyly d`xy afy ,`tiqa eprinydl dpynd [dkxved±] ¦§§¦
c ,ipinya eilr mihgey zei`xàðéîà Czòc à÷ìñdler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y af lr mihgeyy dny ,xnel jzrca,éòéáMa úBiàø ézL äàø̈¨§¥§¦©§¦¦
àeämeynàìcepi`y -äNòî øqeçîlek`l exizdl ick §Ÿ§©©£¤

dnvrn ynyde ,yny axrd `l` xqegn epi` ixdy ,miycwa
,zrwey `idìáày afìL äàøLzei`xäNòî øqeçîc ,éðéîMa £¨¨¨¨Ÿ©§¦¦¦§©©£¤

ixdy ,`edäøtk øqeçî,eizepaxw z` aixwdl jixvy ,`edàì §©©¨¨Ÿ
,exear hegyl xyt` i` ±ïì òîLî à÷dpynd epzrinyd ±óàc ¨©§©¨§©

äøtk øqeçîc áb ìò,`eddéåléò ïé÷øBæå ïéèçBLoeik ,[eilr±] ©©¦§©©¨¨£¦§§¦¦¨¥
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migqt(iying meil)

ìbä úà çwôîäåm` reci oi`e ,mc` lr eltpy mipa` dptnd ± §©§©¥©¤©©
lid`n lbd lr cnerde ,xak zny yeygl yie ,zn e` ig `ed

,gqtdn lek`l leki epi`e `nhpe eilréî ïëåziaa xeq`y §¥¦
,mixeq`d,íéøeñàä úéaî BàéöBäì eäeçéèáäL`ly yyg yie ¤¦§¦§¦¦¥¨£¦

,gqtdn lek`l lkei `le ede`iveiïéìBëé ïäL ï÷fäå äìBçäå§©¤§©¨¥¤¥§¦
úéfk ìBëàìelkei `l axrae cer elgi `ny yyg yie ,gqtdn ¤¡©©¦

el` lk lr ,zifk lek`lïäéìò ïéèçBLitly meyn ,gqtd z` £¦£¥¤
,mewn lkne .axra lek`l elkei eiykr mavnílek ìòlk±] ©¨

,[dpyna mixen`döò éðôa ïäéìò ïéèçBL ïéàïîmnir epniy `la ¥£¦£¥¤¦§¥©§¨
miyyegy meyn ,mixg` miyp`ànLlek`l elkei `l seqal ¤¨

e ,axraìeñt éãéì çñtä úà eàéáée .xzep lyCëéôìli`ede ± ¨¦¤©¤©¦¥§§¦¨
ehgye gqtd z` lek`l miie`x eid dwixfde dhigyd zryae

,mdilr ewxfeíàokn xg`l,ìeñt ïäa òøéàlek`l elki `le ¦¥©¨¤§
od ixd ,gqtdn,éðL çñt úBNòlî ïéøeètgqta xak e`viy §¦¦©£¤©¥¦

,mxear eaixwdy,ìba çwôîä ïî õeçif` ,lba zn `vnp m`y ¦©§©¥©©©
xxazpy oeik ,ipy gqt aixwdl `ed jixvàeäLdidàîè ¤¨¥

Búlçzî,lbd lr dlryk cin ixdy ,oaxwd zhigy mcew cer ± ¦§¦¨
.znd lr lid`d

àøîâ
zian z`vl edegihady ina mipic iwelig d`ian `xnbd

:mixeq`deðL àì ,ïðçBé éaø øîà àðeä øa äaø øîàiny ¨©©¨©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,eilr mihgey oi` mixeq`d zian z`vl edegihadyàlà¤¨

a `edyk,í"ekòc ïéøeñàä úéá,ede`ivei `ly yeygl yi f`y ¥¨£¦§©
ìáàa `ed m`ïéèçBL ,ìàøNéc ïéøeñàä úéás` eilr,Bîöò éðôa £¨¥¨£¦§¦§¨¥£¦¦§¥©§

yeäðéçèáàc ïåéki`ce ,z`vl edegihady ±déì ÷étî± ¥¨§©§§¦§©¦¥
,xwyl miceyg mpi` l`xyiy ,ede`iveiáéúëc(bi b diptv)úéøàL' ¦§¦§¥¦

.'áæë eøaãé àìå äìåò eNòé àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ©£©§¨§Ÿ§©§¨¨
úøîàc àä ,àcñç áø øîàa xeq`dy ,zxn`y dn ±ïéøeñàä úéá ¨©©¦§¨¨§¨§©¥¨£¦

í"ekòc,envr ipta eilr mihgey oi`ïøîà àìdxn` `l ± §©Ÿ£¨¨
,ok dpyndàlàn `ed mixeq`d ziaykébàt úéa úîBçì õeç ¤¨§©¥©¦

uegn `edy oeike ,milyexi ly xzeia ipevigd mewnd `edy
jeza `l` lk`p epi` gqtdy ,gqtdn lek`l leki epi` dnegl

,milyexiìáà`ed m`,ébàt úéa úîBçî íéðôìjeza `edy £¨¦§¦¥©¥©¦
,milyexiåéìò ïéèçBLs`,àîòè éàî ,Bîöò éðôam` s`y iptn £¦¨¨¦§¥©§©©£¨

,ede`ivei `ldéì ìéëàå déì eèîàc øLôàz` el `iadl mileki ± ¤§¨§©§¥§¨¦¥
.my eplk`ie ,mixeq`d zial gqtd

:dpyna epipyëéôì'åëå òøéà íà Czeyrln mixeht ,leqt mda §¦¨¦¥©
`nh `edy iptn ipy gqta aiigy lba gwtndn ueg ,ipy gqt

.ezligzneðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàgwtndy ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,ipy gqt zeyrl aiig ,eizgz zn `vnpe lbd z`àlàdidyk ¤¨

dìBâò ìbwlg ghy oi`e ,ccegn ey`xe ,eiciv ipyn rteyne ©¨
ezeptl ligzdl icka lbd lr dlry dryay `vnpe ,ey`xa
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àäc ,Cúòc à÷ìñ àì :Cì øîà ?àúàc àeä äãeäé éaø øîà÷ãk àîìéc ,ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨¦§¨¨©©¦§¨©£¨¨©¨¨¨§¨©£¨§¨
äãeäé éaø øîà éî :àáøì àðLéøtî àððéç øa àá÷eò áø déì éîø ."Bìëà éôì Léà" :áéúk§¦¦§¦¨§§¥¥©§¨©¦¨¨¦§¦§¨§¨¨¦¨©©¦§¨

ïBLàøa äMà :eäðéîøe ,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL ïéà¯éðMáe ,dîöò éðôa äéìò ïéèçBL ¥£¦¤©¤©©©¨¦§¦§¦¨¨¦£¦¨¤¨¦§¥©§¨©¥¦
àlà "dîöò éðôa" àîéz àì :déì øîà !äãeäé éaø éøác ,íéøçàì äìéôè dúBà ïéNBò¦¨§¥¨©£¥¦¦§¥©¦§¨£©¥¨¥¨¦§¥©§¨¤¨
úøeáç ïéNBò ïéà :ïðúäå ?íéLð dlekL äøeáç ïðéãáò éî :déì øîà ."ïîöò éðôa" àîéà¥¨¦§¥©§¨£©¥¦¨§¦©£¨¤¨¨¦§¨§©¥¦£©

åàì éàî .íépè÷e íéãáòå íéLð¯øîà ?eäééãeçì íépè÷e ,eäééãeçì íéãáòå ,eäééãeçì íéLð ¨¦©£¨¦§©¦©¨¨¦§©§©£¨¦§©§§©¦§©§£©
íéãáòå íéLð .íépè÷e íéãáòå íéLð ,àì :déì¯íéãáòå íépè÷ ,úeìôz íeMî¯íeMî ¥Ÿ¨¦©£¨¦§©¦¨¦©£¨¦¦¦§§©¦©£¨¦¦
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc migqt(iying meil)

ìbä úà çwôîäåm` reci oi`e ,mc` lr eltpy mipa` dptnd ± §©§©¥©¤©©
lid`n lbd lr cnerde ,xak zny yeygl yie ,zn e` ig `ed

,gqtdn lek`l leki epi`e `nhpe eilréî ïëåziaa xeq`y §¥¦
,mixeq`d,íéøeñàä úéaî BàéöBäì eäeçéèáäL`ly yyg yie ¤¦§¦§¦¦¥¨£¦

,gqtdn lek`l lkei `le ede`iveiïéìBëé ïäL ï÷fäå äìBçäå§©¤§©¨¥¤¥§¦
úéfk ìBëàìelkei `l axrae cer elgi `ny yyg yie ,gqtdn ¤¡©©¦

el` lk lr ,zifk lek`lïäéìò ïéèçBLitly meyn ,gqtd z` £¦£¥¤
,mewn lkne .axra lek`l elkei eiykr mavnílek ìòlk±] ©¨

,[dpyna mixen`döò éðôa ïäéìò ïéèçBL ïéàïîmnir epniy `la ¥£¦£¥¤¦§¥©§¨
miyyegy meyn ,mixg` miyp`ànLlek`l elkei `l seqal ¤¨

e ,axraìeñt éãéì çñtä úà eàéáée .xzep lyCëéôìli`ede ± ¨¦¤©¤©¦¥§§¦¨
ehgye gqtd z` lek`l miie`x eid dwixfde dhigyd zryae

,mdilr ewxfeíàokn xg`l,ìeñt ïäa òøéàlek`l elki `le ¦¥©¨¤§
od ixd ,gqtdn,éðL çñt úBNòlî ïéøeètgqta xak e`viy §¦¦©£¤©¥¦

,mxear eaixwdy,ìba çwôîä ïî õeçif` ,lba zn `vnp m`y ¦©§©¥©©©
xxazpy oeik ,ipy gqt aixwdl `ed jixvàeäLdidàîè ¤¨¥

Búlçzî,lbd lr dlryk cin ixdy ,oaxwd zhigy mcew cer ± ¦§¦¨
.znd lr lid`d

àøîâ
zian z`vl edegihady ina mipic iwelig d`ian `xnbd

:mixeq`deðL àì ,ïðçBé éaø øîà àðeä øa äaø øîàiny ¨©©¨©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,eilr mihgey oi` mixeq`d zian z`vl edegihadyàlà¤¨

a `edyk,í"ekòc ïéøeñàä úéá,ede`ivei `ly yeygl yi f`y ¥¨£¦§©
ìáàa `ed m`ïéèçBL ,ìàøNéc ïéøeñàä úéás` eilr,Bîöò éðôa £¨¥¨£¦§¦§¨¥£¦¦§¥©§

yeäðéçèáàc ïåéki`ce ,z`vl edegihady ±déì ÷étî± ¥¨§©§§¦§©¦¥
,xwyl miceyg mpi` l`xyiy ,ede`iveiáéúëc(bi b diptv)úéøàL' ¦§¦§¥¦

.'áæë eøaãé àìå äìåò eNòé àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ©£©§¨§Ÿ§©§¨¨
úøîàc àä ,àcñç áø øîàa xeq`dy ,zxn`y dn ±ïéøeñàä úéá ¨©©¦§¨¨§¨§©¥¨£¦

í"ekòc,envr ipta eilr mihgey oi`ïøîà àìdxn` `l ± §©Ÿ£¨¨
,ok dpyndàlàn `ed mixeq`d ziaykébàt úéa úîBçì õeç ¤¨§©¥©¦

uegn `edy oeike ,milyexi ly xzeia ipevigd mewnd `edy
jeza `l` lk`p epi` gqtdy ,gqtdn lek`l leki epi` dnegl

,milyexiìáà`ed m`,ébàt úéa úîBçî íéðôìjeza `edy £¨¦§¦¥©¥©¦
,milyexiåéìò ïéèçBLs`,àîòè éàî ,Bîöò éðôam` s`y iptn £¦¨¨¦§¥©§©©£¨

,ede`ivei `ldéì ìéëàå déì eèîàc øLôàz` el `iadl mileki ± ¤§¨§©§¥§¨¦¥
.my eplk`ie ,mixeq`d zial gqtd

:dpyna epipyëéôì'åëå òøéà íà Czeyrln mixeht ,leqt mda §¦¨¦¥©
`nh `edy iptn ipy gqta aiigy lba gwtndn ueg ,ipy gqt

.ezligzneðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàgwtndy ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,ipy gqt zeyrl aiig ,eizgz zn `vnpe lbd z`àlàdidyk ¤¨

dìBâò ìbwlg ghy oi`e ,ccegn ey`xe ,eiciv ipyn rteyne ©¨
ezeptl ligzdl icka lbd lr dlry dryay `vnpe ,ey`xa

,eizgz didy dn lr lid`d i`ce ,ey`xnìáàd did m`ìb £¨©
,CBøà,eizgz znd did `l lbd z` gwtl ligzdyky okziy ¨
øeèt`ed,éðL çñt úBNòlîcàîéàxnele wtzqdl yiy ± ¨¦©£¤©¥¦¥¨

yúòLa äéä øBäèdäèéçLoeike ,daeg ici ea `vie gqtd ly ¨¨¨¦§©§¦¨
.ipy gqt `ian epi` ,`ed wtqy

:opgei iax ixacl di`x `xnbd d`ianeïBòîL éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¦¦§
ìba çwôî ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða,eizgz zn `vnpe §¤©¦¨¨¤§¨¥§©¥©©©

íézò`ed minrtl ±øeèt,ipy gqtníézò`ed minrtle ±.áéiç ¦¦¨¦¦©¨
,ãöékd did m`äàîeè úàöîðå ,ìBâò ìbznd `vnp ±,åézçz ¥©©¨§¦§¥§¨©§¨
,áéiçd did m`e,øeèt ,åézçz äàîeè úàöîðå ,CBøà ìbcàîéà± ©¨©¨§¦§¥§¨©§¨¨¥¨

y xnel yiyúòLa äéä øBäèdäèéçL.gqtd ly ¨¨¨¦§©§¦¨

äðùî
:gqt ly dxeaga mipic dnk zx`an dpyndúà ïéèçBL ïéà¥£¦¤

ãéçiä ìò çñtä,elek z` lek`l leki `ed m` elit`éaø éøác ©¤©©©¨¦¦§¥©¦
øézî éñBé éaøå .äãeäézhigy oi`y meyn ,cigid lr hegyl §¨§©¦¥©¦

okle ,zifk epnn lek`l eiiepn elkeiy jka wx `l` dielz gqtd
miax eli`e ,eilr mihgey ,zifk lek`l lekiy cigiäøeáç eléôàå©£¦£¨

äàî ìL,miyp`ïéìBëé ïðéàLcgi mlekïéèçBL ïéà ,úéfk ìBëàì ¤¥¨¤¥¨§¦¤¡©©¦¥£¦
.ïäéìò£¥¤

íépè÷e íéãáòå íéLð úøeáç ïéNBò ïéàåmiyp wx da yiy dxeag ± §¥¦£©¨¦©£¨¦§©¦
.miphwe micar wx da yiy e` ,micare

àøîâ
iax ly zwelgnd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:iqei iaxe dcediçñtä úà ïéèçBL ïéàL ïépî ,ïðaø eðz,ãéçiä ìò ¨©¨¨¦©¦¤¥£¦¤©¤©©©¨¦
øîBì ãeîìz(d fh mixac)ãçàa çñtä úà çBaæì ìëeú àì','LixrW ©§©Ÿ©¦§©¤©¨©§©©§¨¤

z` hegyl xyt` i`y cnll ,dnvr ipta zyxcp 'cg`a' zaize
,cigi lr gqtdBìëàì ìBëéå ãéçé ,øîBà éñBé éaøå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¥¥¨¦§¨§¨§

.ïäéìò ïéèçBL ïéà Bìëàì ïéìBëé ïéàå äøNò ,åéìò ïéèçBL£¦¨¨£¨¨§¥§¦§¨§¥£¦£¥¤
:`xnbd zl`ey'ãçàa' éàä éñBé éaøådpnny 'cg`a' daizd ± §©¦¥©§©©

,epic z` dcedi iax yxcdéì ãéáò éàî.dpnn yxec `ed dn ± ©¨¦¥
:`xnbd daiyndéì éòaéîzkxvp ef daiz iqei iax zrcl ± ¦¨¥¥

ìdpnn yexcçáBæì ïéépî ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL éaøãk ¦§§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥¦©¦§¥©
úBîaä øeqéà úòLa ãéçé úîáa Bçñt úàxeq` didy onfa ± ¤¦§§¨©¨¦¦§©¦©¨

,dnaa aixwdlàeäLxaerøîBì ãeîìz ,äNòú àìaok epcnl ± ¤§Ÿ©£¤©§©
xn`py dnnéøòL ãçàa çñtä úà çBaæì ìëeú àì'Em` iM 'ebe Ÿ©¦§©¤©¨©§©©§¨¤¦¦

o`kn cnlpe ,'gqRd z` gAfY mW 'ebe 'd xgai xW` mFwOd l ¤̀©¨£¤¦§©¨¦§©¤©¤©
.dyrz `la xaer ycwnd zial uegn gqt oaxw aixwndyìBëé̈

y xnel iziidïk úBîaä øzéä úòLa óà±dyrz `la `ed xaer ©¦§©¤¥©¨¥
,dføîBì ãeîìz,aezkd epcnln ±éøòL ãçàa','Eyeøîà àì ©§©§©©§¨¤Ÿ¨§

df xeqi`ïéñðëð ìàøNé ìkL äòLa àlàaixwdlãçà øòLa- ¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨
,ycwnd zial ueg aixwdl mdl xeq`y onfa epiidc ,zg` xira
zkxvp 'cg`a' zaizy ,iqei iax xaeqe .zenad xeqi` zrya edfe
`l` bdep epi` cigi znaa dyrz `l xeqi`y xnel ,ef dyxcl

.zenad xeqi` zrya
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøåxeq`y 'cg`a' zaizn cnely §©¦§¨

,cigid lr gqtd z` hegyldéì àðî éàäcnl `ed oiipn ± ©§¨¥
daiyn .zenad xeqi` zrya wx `ed df dyrz `l xeqi`y

c xaeq dcedi iax :`xnbddpéî úòîL ézøzmixacd ipy z`y ± ©§¥¨§©¦¨
mbe ,cigid lr hgyp gqtd oi`y mb ,df weqtn cenll yi
,zena xeqi` zrya wx `ed ,dnaa gqt hegyl xeqi`dy
xeqi` oiprl oiae ,cigi ly gqt oiprl oia zyxcp 'cg`' zaizy

.dna
.dcedi iaxk weqtd z` yxec epi` iqei iax recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyïBòîL éaø øîà÷c éëäìc éànî ,éñBé éaøìeoipn ± §©¦¥¦©¦§¨¦§¨¨©©¦¦§
weqtd `ay ,oerny iax yxcy enk weqtd z` yexcl yiy epl
,zenad xeqi` onfa `l` bdep epi` dyrz `l xeqi`dy xnel

àúàc àeä äãeäé éaø øîà÷ãk àîìécz` yexcl yi `ny ± ¦§¨¦§¨¨©©¦§¨©£¨
lr gqtd z` mihgey oi`y xnel ,dcedi iax xn`y enk weqtd

:`xnbd daiyn .cigidCì øîà,iqei iaxCzòc à÷ìñ àìoi` ± ¨©¨Ÿ¨§¨©§¨
z` mihgey oi`y dcedi iaxk weqtdn cenll zrcd lr zelrdl

,cigid lr gqtdáéúk àäcgqt oaxwa xn`p ixdy ±(c ai zeny) §¨§¦
Bìëà éôì Léà'lekiy cg` yi` s`y rnyne ,'dVd lr EQkY ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤

.ecal eilr zepnidl leki ,gqtdn lek`l
:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbddéì éîøel dywd ±áø §¦¥©

àðLéøtî àððéç øa àá÷eò[mewn my-]éî ,àáøìike ±éaø øîà §¨©¦§¨¦¨¦§¨§¨¨¦¨©©¦
äãeäéyeäðéîøe ,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL ïéàyi ixde ± §¨¥£¦¤©¤©©©¨¦§¦§

:`ziixaa epipyy ,envr dcedi iax ixacn jk lr zeywdläMà¦¨
agqtäéìò ïéèçBL ,ïBLàøs`,dîöò éðôa,ea zaiig `idy meyn §¦£¦¨¤¨¦§¥©§¨

éðMáewx `l` ,dnvr ipta dilr oihgey oi`äìéôè dúBà ïéNBò §¥¦¦¨§¥¨
xeaig -,íéøçàìlr zepnidl mixg` mr ztxhvny xnelk §£¥¦

,eaixwdl dcia `ed zeyx wxe ,ea zaiig dpi`y meyn ,gqtd
,äãeäé éaø éøáclr gqtd z` mihgeyy dcedi iax xaeqy gkene ¦§¥©¦§¨

.dnvr ipta dy`d lr oey`x gqt mihgeyy xn` ixdy ,cigid
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המשך בעמוד וק

ezny in` cenr `v sc ± iyily wxtmigqt
ìâä úà ç÷ôîäå.zn e` ig ep`vni m` reci oi`e ,mc` lrn Ðåéìò ïéèçåùlknc Ð

`zil dlil zepip`c `xnba opixn`ck ,ifg `zxe`l ,inp ope`e .dxdh zwfga epcer mewn

) aizkck ,mei zepip` `l` `ziixe`cn`xwieimei ."eaixwd meid od" :(dlil ,xeq` Ð

.zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iabe .miycw zhigya ,xzen Ðïäéìò ïéèçåùÐ

.mixg` zxeagaéãéì åäåàéáé àîùìåñôÐ

ope` `nhi `ny,eznl,zn ep`vni lb gwtne

lid`dy `vnpe.d`nehd lryeagde`l `ny

lkei `le ,eileg caki `ny owfe dlege ,`vi

.zifk lek`lêëéôìdhigy zryae li`ed Ð

,eid oiie`xwxfpeoda rxi` m` ,odilr mcd

izyxity enk ,leqtoixeht Ðzeyrlngqt

.ipyïî õåçìâä úà ç÷ôîäznd `vnpe Ð

.ipy gqt zeyrl aiigy ,eizgzàîè àåäù
åúìçúîlr lid`d ixdy ,dhigy mcew Ð

iwen `xnbae .gwtl ligzdy dryn d`nehd

.elek z` lid`d dlgzny ,lebr lba dl

àøîâåðù àìlr oihgey oi`c Ðyeagd

.envr iptaìàøùé ìù ïéøåñàä úéáoebk Ð

i` .oenn mlyl e` ,dleqt dy` `ivedl etekl

) `ipzck inpzeaezkjldzde mewi m`" :(a,bl

weya jldn df jzrc lr dlrz ike ,'ek "uega

?bxdp dfecr eze` oiyaegy cnln `l`

.eilr `dz dn d`xpyéâàô úéámewn Ð

.milyexia oevigäéì éìééòîãgqtd on Ð

miptl `dc ,lek`l oixeq`d zia jeza

.`ed milyexinåðù àìlb gwtnc Ðaiig

ezlgznc ,lebr lb `l` ,ipy gqt zeyrl

jex` lb la` .eilr lid`dzrya `ny Ð

oeike .d`nehd cbpk lid`d `l oiicr dhigy

`vi `l wtq `vi wtqc`lc meyn ,xeht Ð

) lirl oxn`ck ,xyt`dyng iab (a,gt

.odigqt zexer eaxrzpyäðùîãéçéä ìòÐ

.`xnba sili `nrhäàî ìù äøåáç åìéôàåÐ

`zlin `ilz `l ,xnelk .dl xn`w iqei iax

zifk lek`l lekie cigi .dlik`a `l` gqtcÐ

oia zifk lek`l oileki oi`e d`n ,eilr oihgey

mlek.odilr oihgey oi` Ðïéùåò ïéàåúøåáç
íéðè÷å íéãáòå íéùð.`xnba yxtn `nrh Ð

`xnbêéøòù ãçàá çñôä úà çåáæì ìëåú àì
ditp`a "cg`a" yixce Ð.cigid lr ,diytp

àååìëåàì íéìåëé ïé.epnn zifk Ðïéðîçáåæì
úîáá åçñôãéçé`la `idy ,dphw dna Ð

,xeaiv zna `le cigi zna hwp ikdl .dyrz

znac`kil zenad xeqi` zrya xeaivÐ

xgapy xg`l zenad xeqi` zrycokyn

axgyne ,dliyzia dpapy cr xzid mdl did

dpapyne ,minlerexfg,mxeqi`ldid `l aeye

.xzid mdläùòú àìá àéäùzxk la` Ð

zhigyae .`kil ueg ihegyc) `xza wxta miycwmcewa dl iwen (a,ciw migaf`ed onf xqegnc ,zevglawzdlcren ld` gzt l`e ,dpgnl uegn hgyi xy`" :aizkc ,mipta

cren ld` gztl ie`xd ,"e`iad `lcren ld`l ie`x epi`ye ,eilr aiig Ðzxka epi`y it lr s` ,uega onf xqegnc `kdn silie .eilr aiig epi` Ð,ied `din dyrz `la Ð

.onf xg`l `al ie`xe li`edïë úåîáä øúéä úòùá óà ìåëéxacl `l` cigi zna dxzed `l `dc ,df dyrz `la `di Ðxcipd.xeqi` zryk diabl i`d iedle ,acipeãåîìú
'åë øîåìznaa gqtd z` geafl lkez `l :`xwl dil opirny ikde .zenad xeqi` zrya `l` irzyn `l `kdc e`l i`dc Ðik" ,'ek cg` xrya oiqpkp l`xyi lky onfa cigi

.epgafz my "xgai xy` mewnd l` m`'åë ïåòîù éáøãëì àø÷ã éàîî :éñåé éáøì ïðéëøôå`l` .ikd dil yixc xne ,ikd dil yixc xn :xninl `ki`c ,i`d ilek `kxit e`le Ð

."elk` itl yi`"n iyextl xcdn iqei iaxc `nrhêúòã à÷ìñ àìxeq`lc Ð"eqekz elk` itl yi`" :aizkc ,`z` cigid lr gqt.dlik`l d`xiy calae ,ehgyz cg` yi` lr Ð

àðùéøôî.mewn my Ðïåùàøá äùà.ediinrh sili dinwle .zeyx ipyae ,daeg Ðäìéôè.xeaig Ðäîöò éðôá úäéî éðú÷.miphwe micare miyp `l :opiqxb ikd .cigi oeyl Ð

úåìôú.dxiar Ð
íéãáò
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äéäù!gwtl ligzdyk ded ig `nip ,inp lbd gwtn :wgvi epiaxl dnizÐ ezlgzn `nh
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פסחים. פרק שמיני - האשה דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

yygàúeöéøt.xekf akyn ly §¦¨
miyp aeig iabl lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd

:gqt oaxwaàôeb.`ziixad ixac z` x`al aeyp ±a äMàgqt ¨¦¨§
,dîöò éðôa äéìò ïéèçBL ,ïBLàø,ea zaiig `idy meynéðMáeoi` ¦£¦¨¤¨¦§¥©§¨©¥¦

wx `l` ,dnvr ipta dilr mihgeyäìéôè dúBà ïéNBòxeaig - ¦¨§¥¨
íéøçàì,eaixwdl dcia `ed zeyx `l` ,ea zaiig dpi`y meyn §£¥¦

äMà ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøács`éðôa äéìò ïéèçBL éðMa ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¦£¦¨¤¨¦§¥
,dîöò,ipy gqta mb zaiig dy`y meynéøö ïéàåøîBì C ©§¨§¥¨¦©

yïBLàøa.dnvr ipta dilr mihgeyäMà ,øîBà ïBòîL éaø ¨¦©¦¦§¥¦¨
ïBLàøawxe ,dnvr ipta dilr oihgey oi`äìéôè dúBà ïéNBò- ¨¦¦¨§¥¨

xeaig,íéøçàìe ,zeyx `l` dilr daeg df oi`y meynïéà éðMá ©£¥¦©¥¦¥
øwéò ìk äéìò ïéèçBL`id m`e ,llk ea zkiiy dpi`y ,llk ± £¦¨¤¨¨¦¨

.eiiepnl `ly lk`p `ed ixd ,epnn zlke`
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .el` mi`pz ewlgp dna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd,øáñ äãeäé éaømeyn ,oey`x gqta zeaiig miypy ©¦§¨¨©
gqta xn`py(c ai zeny)úBLôð úñëîa','dVd lr EQkY 'ebe §¦§©§¨¨Ÿ©©¤

ey rnyn ,miyp` xn`p `le 'zeytp' xn`py dnníéLð eléôà£¦¨¦
.gqta zeaiigàîéz éëåxg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¦¥¨

,gqta zeaiig miyp s`y weqtdn epcnlyéëä éàok m` ±eléôà ¦¨¦£¦
énð éðMa,zeaiig eidi ok mb ±áéúkipy gqta xn`p jkl ±xacna) ©¥¦©¦§¦

(bi h,,'àeää Léàä àOé Bàèç','yi`d' zaizn miyxeceïéà Léà± ¤§¦¨¨¦©¦¦
la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.zaiig dpi` ±àîéz éëå± ¦¨Ÿ§¦¥¨

,ipy gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`eéà¦
éëäok m` ±àì éðMa énð äìéôè eléôàmixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦©¥¦Ÿ

gqtn ixnbl dhrnzpy xnel yiy ,ipy gqta dyriz `l ok mb
dfl ,ipyéðäàipy gqta xn`py dn [liren±](ai h my)úwç ìëk' ©£¥§¨ª©

çñtäoey`x gqtl ipy gqt oic deyy epcnll ,'Fz` EUri ©¤©©£Ÿ
àîìòa äìéôèìzepnidl mixg` mr ztxhvn dy`y df oiprl ± ¦§¥¨§¨§¨

.eilr
oiae oey`xa oia zeaiig miypy iqei iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipyaéñBé éaøågqta oia zeaiig miypy xn`y §©¦¥
,ipy gqta oiae oey`x.àîòè éàîmeyn :`xnbd daiynáéúëc ©©£¨¦§¦

,'úBLôð úñëîa' ,ïBLàøa,miyp` xn`p `leey rnynäMà eléôà ¨¦§¦§©§¨£¦¦¨
,ea zaiigáéúëexn`pe -éðL çñôa(l eh xacna)Lôpä äúøëðå' §¦§¤©¥¦§¦§§¨©¤¤

,['äénòî] (ìàøùéî) àéäälky rnyneLôð,ipy gqta zaiig ©¦¥©¤¨¤¤
íéLð eléôàå.:`xnbd zl`eyàlàåipy gqta xn`py weqtd ©£¦¨¦§¤¨

','àeää Léàä àOé Bàèçopi` miypy dcedi iax yxc epnny] ¤§¦¨¨¦©
[ipy gqta zeaiigéàî éèeòîìiax zrcl hrnl `a `ed dn ± §©¥©

`a df weqt :`xnbd zvxzn .iqeiî ïè÷ éèeòîìaeig.úøk §©¥¨¨¦¨¥
llk zekiiy opi` miypy oerny iax zhiy z` zx`an `xnbd

:onvr ipta odilr mihgey oi` oey`xa s`e ,ipy gqtaïBòîL éaøå§©¦¦§
c ,`ed enrháéúëxn`py -,'Léà' ,ïBLàøarnyneïéà Léà± §¦¨¦¦¦¦

la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.ea zaiig dpi` ±àîéz éëå ¦¨Ÿ§¦¥¨
,gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ±éà¦

éëäok m` -è eléôààì énð äìéôok mb mixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦Ÿ
,llk dilr ehgyi `le ,dyriz `ldéì éðäàdn liren dfl ± ©£¥¥

xn`py,'úBLôð úñëîa',miyp` xn`p `leìziyrp `idy epcnl §¦§©§¨§
äìéôè.mixg`l xeaig ±àîéz éëå,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¥¨§¦¥¨

ok m` ,gqta mixg`l xeaig ziyrp dy`y epcnly xg`neléôà£¦
agqténð éðMokl ,mixg`l xeaig dy` dyriz ok mb ±èòéî §¥¦©¦¦¥

àðîçømiyp dxezd dhrin ±agqtàOé Bàèç' áéúëc ,éðM ©£¨¨¥¦¦§¦¤§¦¨
,'Léàäy rnyneïéà Léàla` ,ipy gqt dyer yi` wxy ±äMà ¨¦¦¦¦¨

àìe .ipy gqt dyer dpi` ±déì èéòîî÷ éànîozhrin dnne ± Ÿ¦©¨§©¥¥
,dxezdéàwxy ,xn`p m` ±áeiçîzeyx la` ,dxezd ozhrin ¦¥¦

,dyw ,mixg` mr aixwdl ocia `edàzLäm` ,dzrn ixd ± ©§¨
àì ïBLàøa,zaiig dpi` ±àéòaéî éðMadxezd dkxved ± ¨¦Ÿ©¥¦¦©§¨

,ipya zaiig dpi`y eprinydlåàì àlàdhrin i`ce `l` ± ¤¨¨
elit` ,ipy gqta miyp dxezdäìéôhîmr zetxhvn opi`y ± ¦§¥¨
.llk dilr oihgey oi`e mixg`

:`xnbd zxxanéàîeea xn`py weqtd edne ±éaø øîà÷c ,'Léà' ©¦§¨¨©©¦
ïBòîL,gqta zeaiig opi` miypy epnn yexcl yiyàîéð éàm` ± ¦§¦¥¨

xn`py dnn ok cnly xn`p(b ai zeny)úéáì äN Léà íäì eç÷éå'§¦§¨¤¦¤§¥
,'åâå 'úBáàc dywdéì éòaéî àeää,df weqta xn`py 'yi`'dy ± ¨©¦¨¥¥

jxvpøîàc ,÷çöé éaøãëìzekfl leki cg`y micnel df weqtny §¦§©¦¦§¨§¨©
dpzn lawn e` mliaya xac dpew `edyk ,mixg` liaya xaca
lk xear dyd z` dpew cg`y weqtd xn` ixdy ,mliaya

wxy ,miyxec df weqtay 'yi`' zaizne ,dgtyndLéà[lecb-] ¦
äëBæ,mixg`läëBæ ïè÷ ïéàå.mixg`l ¤§¥¨¨¤

lirl(`"r)lr gqtd z` mihgey m` ,iqei iaxe dcedi iax ewlgp
xn`py dnn yxc dcedi iax ,cigid(d fh mixac)gAfl lkEz `l'Ÿ©¦§Ÿ©

,cigi liaya gqtd z` mihgey oi`y ,'LixrW cg`A gqRd z ¤̀©¨©§©©§¨¤
xn`py dnn yxc iqei iaxe(c ai zeny)mihgeyy ,'Flk` itl Wi`' ,¦§¦¨§

ly weqtdy ,xaeq iqei iaxy ,my `xnbd dx`iae ,cigi liaya
`ay ,oerny iax xn`y enk yxcp ,'gqtd z` geafl lkez `l'
,cigi znaa gqtd z` hgeyl dyrz `l xeqi` ozil weqtd
xeqi` zrya wx `ed df e`ly epcnll zkxvp 'cg`a' zaize

.zena
:zl`eye `xnbd dkiynnàlàåc oerny iaxy xn`p m`yxîdn §¤¨¦

xn`py,'Bìëà éôì Léà'dyxcl jxvp df weqty dywi oiicr ¦§¦¨§
c ,zxg`àäixdy ±îlirl x`azpy oeik(`"r)éñBé éaøcxn`y ¨¦§©¦¥

,cigid lr gqtd z` mihgeyyïBòîL éaøk dì øáñzaizy ¨©¨§©¦¦§
y cenll epl yi ,dna xeqi` oiprl zyxcp 'cg`a'énð ïBòîL éaø©¦¦§©¦

dì øáñxaeq `ed mb ±éñBé éaøk,cigid lr gqtd z` mihgeyy ¨©¨§©¦¥
dcedi iaxk 'cg`a' weqtd z` yexcl el did ,ok xaeq epi` m`y

,xzei dheytd dyxcd `idy ,cigid lr oihgey oi`yåok m` §
àeää,'elk` itl yi`' ly weqtd ±déì éòaéîoerny iaxl jxvp ± ©¦¨¥¥

epnn cenll,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBLcepnn yexcl leki epi`e §£¦¤©¤©©©¨¦
.gqtn miyp hrnl

itl yi`' ly weqtdn yxec oerny iaxy s` :`xnbd zvxzn
miypy mb epnn yxec `ed ,cigid lr gqtd z` mihgeyy 'elk`

c ,gqta zeaiig opi`ïk íà ,Cì øîàwx weqtd `a `l ok` m` ± ¨©¨¦¥
,cigid lr hgyp gqtdy xnelàðîçø áBzëðaezkzy ic did ± ¦§©£¨¨

,dxezd'Bìëà éôì'lr mihgeyy jkn micnl epiide ,cigi oeyla §¦¨§
e ,cigiéàîdxezd dtiqed recne ±,'Léà'`l`ézøz dpéî úòîL ©¦¨§©¦¨©§¥

lr gqtd z` mihgeyy mb ,mixac ipy df weqtn cenll yi ±
.dy` `le gqta aiig yi` `weecy mbe ,cigi

:`xnbd zxxan .dcedi iaxk wqt xfrl` iaxy d`ian `xnbd
øæòìà éaø øîàc àä àìæà ïàîkxn`y `xnind `id in zhiyk ± §©¨§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

y ,xfrl` iaxäáBç ïBLàøa äMà,oey`x gqta zaiig ±éðMáe ¦¨¨¦¨©¥¦
`ed `l` ,zaiig dpi`.úaMä úà äçBãå ,úeLødaiydy iptle §§¤¤©©¨

,xfrl` iax ixac mvr z` `xnbd zx`an ,dl`yd lr `xnbd
:dywneéàdgqtúeLø,daeg `le ,`edéànàrecn -äçBc`ed ¦§©©¤

.úaMä úà:`xnbd zvxznàîéà àlàiax ixaca xnel yi jk ± ¤©©¨¤¨¥¨
dy`y ,xfrl`éðMa`ed `l` zaiig dpi`äáBç ïBLàøáe ,úeLø ©¥¦§¨¦¨

,dl `ed.úaMä úà äçBãå:dpey`xd dl`yl `xnbd zxfege §¤¤©©¨
ïàîk:`xnbd daiyn .xfrl` iax z`f xn` in zhiyk ±kzhiy §©§

,äãeäé éaøipyae ,dnvr ipta daixwn oey`xa dy`y xn`y ©¦§¨
epi` ipyae ,zaiig dy` oey`xay ,dnvr ipta daixwn dpi`

.zeyx `l`
:gqt ly dxeaga sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦

äøeáç ïéNBò ïéà ,ïðçBégqt oaxw ly,íéøb dlekL,yeygl yiy ¨¨¥¦£¨¤¨¥¦
ànL,zeklda mi`iwa mpi`e ,dxez ipa mpi`y zngnBa e÷c÷ãé ¤¨§©§§

,icn xzei ea exingi -ìeñt éãéì eäeàéáéåoicdnyk mb edelqtie ± ¦¦¦¥§
.leqt epi`

ztqep `ziixa d`iane ,gqta miyp aeiga oecl zxfeg `xnbd
:gqta zeaiig opi` miypy oerny iax xn`y,ïðaø eðzoaxw,çñt ¨©¨¨¤©

a ,øBøîe ,ävîelilïBLàø,gqt lyCìéàå ïàkî ,äáBçx`yae - ©¨¨§¦¨¦¨§¥©
,gqtd ini.úeLø íéLpáe ,äáBç íéLðàa ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLø§©¦¦§¥¨£¨¦¨©¨¦§
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קכז ezny ina cenr `v sc ± iyily wxtmigqt
àúåöéøô íåùî íéðè÷å íéãáò.xekf akync Ðø÷éò ìë äéìò ïéèçåù ïéàelit`e Ð

dia dlk` i`e .icin dia `kiiy `lc ,dlithoicd `ede .eiepnl `ly lk`p gqt ded Ð

ipya la` ,ea zeyx ody oey`xa ,miype micar ilk` ike .ea oilke` oi`c micarlÐ

herni` zeyxn elit`c ,`l.onwlckúåùôð úñëîámiyp` azk `lcn Ðelit` Ð

.rnyna dy`ùéàä àùé åàèç éðùá áéúë
àåääxy` yi`de" :`xw dil rnyn ikde Ð

,did `l jxcae ,xedh `edlcgezeyrl

oey`x "gqtdd oaxw ik ,zxkpe Ð"ik" .'ek '

oaxwyk ,"i`" yeniy oeyl Ðdaixwd `l '

ipya ecrenawxta yixc ikde .`yi e`hg Ð

) "`nh didy in"iaxc `ail` (`,bv onwl

d oaxw :inp i` .dcedi,ecrena aixwd `l '

ipya.`yi e`hg Ðùôðä äúøëðå éðùá áéúëå
àéääoey`x`c ab lr s`c Ðik" edin ,i`w

d oaxw'da opixnbe opiyxtncke ,i`w ipy` "

) onwl zxk"`yi e`hg" i`d (my`ype"n

jxanc "e`hgd z`" dia aizkc ,myd z`'

'ebe "zxkpe scbn `edytp aizkc o`nk iede Ð

.ditebaùéàä àìàåiabc Ðciar i`n ,gqt

dil?.`l eze ,`yi e`hg aezkilïåùàøá áéúë
ùéàoey`xa aizk yi` i`n :ira onwl Ð?

äëåæ ùéàgwn gwl m` ,ezgiwla mixg`l Ð

,mixg` myl dpzn laiw e` ,mixg` jxevl

ohw oi`e ."zea` zial dy yi` egwie" :aizkck

.gily dyrp oi`c ,dkefåìëà éôì ùéàî àìà
.dy` ihernl dil yixc Ðéñåé éáøãî àäå

ïåòîù éáøë äì øáñgqt oihgey oi`c Ð

."geafl lkez `l"n cigi znaaéîð ïåòîù éáø
éñåé éáøë äì øáñ"elk` itl yi`"n silic Ð

hgeyydil `xiaq `l i`c .cigid lr gqt

dizeekdicic `yxcl "cg`a" i`dc i`nn Ð

`z`?oi`c dcedi iaxk xity rnyn ith `d

.cigid lr oihgeyåìëà éôìinp "yi`" e`la Ð

,cigid lr gqt oihgeyc cigi oeyln ol `wtp

.dy` ihernl dil opiyxc yi`eäçåãå úåùø
úáùä úà.dinza Ðåá å÷ã÷ãémeyn Ð

eilr exingi dxez ipa opi`y,wcwcledeliqtie

:opiqxb ikd .mpg lrøåøîå äöî çñô ïðáø åðú
'åë äáåç ïåùàøáey`xd dlil = oey`xa Ð.o

éà÷ àééäà`nw `pzc zeyx jli`e o`kn Ð?

`nip i`gqt``ki` in dray lk gqt Ð?

àìàåäöîàøåøîå.oerny iax xcdn dlre Ð

daeg zxn`wc oey`xa s``ed miyp`a Ð

.zeyx miypa la` ,`iedcïåòîù éáøì äéì úéì
xcdilc xninl `kil `de Ðxexn`,dicegl

lr" :aizk iccd icda xexne dvn `nzqc

miypy myke ,"mixexne zevndvn zlik`a

daeg.xexna inp ikd Ðìáá ïðùéå ìéàåä
õîç ìëàúdeydc Ðlkl yi`l dy` aezkd

) aizkc ,dxezay oiyperxacnade` yi`" :(

.'ebe "mc`d z`hg lkn eyri ik dy`àìàÐ

,daeg oey`xa xexne dvn gqt :xn`w ikd

"jli`e o`kn" i`d i`we .zeyx jli`e o`kn

.xexne dvn`bilt oerny iaxezxn`wc gqt`

daeg oey`xala` ,daeg dedc `ed miyp`a Ð

.dinrhl oerny iaxe ,zeyx miypaäðùî
áøòì åçñô úà ìëåàå ìáåè ïðåàit lr s`e Ð

`l` dxezd on zepip` oi`c .xawp `l oiicry

) xn`py ,meia`xwieiip`e "eaixwd meid od" :(

"meid z`hg izlk`e" ope`xneg"c zelrn dxyr zg`n zg` efe ,ira dliahe .xzen dlil ,xeq` mei Ð) "ycewaope`d :(`,`k dbibgxqegndejezn ,ycewl dliah oikixv mixetk

exq`pymiycwa eiykr credpikxv``l gqt iable .opaxcn dlil zepip` xeq`c ,miycw x`ya axrl ope` lk`i `l la` .lenz` lah mixetk xqegny it lr s`e .dliah opax

.zxk mewna odixac ecinrdåúî ìò òîåùä.opaxc ope` ied dreny mei Ð
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áéúëåzwg lkk"n dy` iqei iaxl `wtp `le Ð dy` elit` `idd ytpd dzxkpe ipya

"gqtd zwg lkk" "`idd ytpd" e`l i`c ,dlith dcedi 'x witn mzdnc ,"gqtd

"`idd ytpd" ilb ,jkld .daeg ihernl "yi`"e ,dcedi 'xk dlithl `l` opinwen ded `l

.yi`n dy` opihrnn `lcùéàaiigy epivn okidc ?jixhvi` i`n` :dniz Ð ohw `le

licbdy ohwl jixhvi`c :xnel yie ?zevna ohw

gqt zeyrl aiigc jzrc `wlqc .migqt ipy oia

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ol rnyn `w ,ipy

rnyn (`,bv onwl) "`nh didy in" wxtae

"zezin rax`" wxtae ,`pixg` `xwn ol `wtpc

yi` jixhvi` i`n` :dyw inp (a,cp oixcdpq)

lre ,eia` zy` lre yi` zy` lr `aa ohwl hxt

.dndad lre xkfd

éàwgvi 'xckl dil irain `d dy yi`n `nip

ipy wxt yixac :wgvi epiaxl dniz Ð 'ek

wgvi iaxc dizlinc rnyn (`,an) oiyecwc

:wgvi epiax xne`e !`wtp "elk` itl yi`"n

`lc ,zegilyl witn "dy yi`"nc meyn mzdc

`wtp jkl "elk` itl yi`"n zegily witn ivn

`kdc `cenlz la` .elk` itl yi`n wgvi iaxc

jkle ,dgxw oa ryedi iaxcn zegily dil `wtp

ixiinc rnync ,wgvi iaxckl dy yi` iwen

."elk` itl yi`"n ith dikfaùéàoi`e dkef

`de ?`xw jixhvi` i`n` :dniz Ð dkef ohw

`aac `nw wxtae !ohwl zegily oi`c ol `niiw

ike .zegily mrhn dikfc gken (`,ai) `rivn

zegily el oi`c ol `niiw `kdn `nizÐizk`

`d ?dkef epi`c hrnl jixhvi` i`n` ,dyw

iptn `l` ez`ivna dikf el oi` envrl elit`

!(`,hp oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,mely ikxc

zrcc dpzn la` ,d`ivn `wecc :xnel yie

eze` dpwn zxg`Ðmipy"a wiqnck ,sicr

"lawzd" wxta oke (a,ai `rivn `aa) "oifge`

xefe xexv :opixn`w (a,cq oihib)elhepe feb` ewÐ

.`ziixe`c oipw iabl elit` ,envrl dkef

éáø:dniz Ð iqei iaxk dl xaq inp oerny

,dpin zrny izxze ,dcedi iaxk dl xaq `nlic

.dcedi iaxl lirl opixn`ck

àîù:dniz Ð leqt icil ede`iaie ea ewcwci

.xzeia miwcwcn mixbc xninl irac

devn lk :(`,c oileg) opixn`c `dl ince

da miwcwcn daxd mizeke mixb da ewifgdy

awri iax xn` :qixb inlyexiae .l`xyin xzei

ly zexeag oiyer oi` :iqei ax mya wgvi xa

,oiwcwcn oi` milwlewn ody jezny ,mixb

mixbc opifg inp `zkec lkae .leqt icil ede`iaie

mixbc xn`w `kde ,mil`xyik zevna iwiic `l

.xzei miwcwcn
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ïBLàøa ,äMà :àôeb .àúeöéøt¯éðôa äéìò ïéèçBL §¦¨¨¦¨¨¦£¦¨¤¨¦§¥
éðMáe ,dîöò¯éøác ,íéøçàì äìéôè dúBà ïéNBò ©§¨©¥¦¦¨§¦¨©£¥¦¦§¥

äMà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø¯äéìò ïéèçBL éðMa ©¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¦£¦¨¤¨
éøö ïéàå ,dîöò éðôaïBòîL éaø .ïBLàøa øîBì C ¦§¥©§¨§¥¨¦©¨¦©¦¦§
ïBLàøa ,äMà :øîBà¯,íéøçàì äìéôè dúBà ïéNBò ¥¦¨¨¦¦¨§¦¨©£¥¦

éðMa¯?éâìtéî÷ éàîa .øwéò ìk äéìò ïéèçBL ïéà ©¥¦¥£¦¨¤¨¨¦¨§©¨¦©§¦
"úLôð úñëîa" :øáñ äãeäé éaø¯éëå .íéLð eléôàå ©¦§¨¨©§¦§©§¨Ÿ©£¦¨¦§¦

éîð éðMa eléôà éëä éà àîéz¯àOé Bàèç" :áéúk ¥¨¦¨¦£¦©¥¦©¦§¦¤§¦¨
Léà ,"àeää Léàä¯äMà ,ïéà¯,àîéz éëå .àì ¨¦©¦¦¦¨¨§¦¥¨

àì éðMa éîð äìéôè eléôà éëä éà¯ìëk" éðäà ¦¨¦£¦§¦¨©¦©¥¦¨©£¥§¨
àîòè éàî éñBé éaøå .àîìòa äìéôèì "çñtä úwçª©©¤©¦§¦¨§¨§¨§©¦¥©©§¨

¯ëc"úLôð úñëîa" :ïBLàøa áéú¯,äMà eléôàå ¦§¦¨¦§¦§©§¨Ÿ©£¦¦¨
,"ìàøNiî àéää Lôpä äúøëðå" :éðL çñôa áéúëe§¦§¤©¥¦§¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥

Lôð¯"àeää Léàä àOé Bàèç" àlàå .íéLð eléôàå ¤¤©£¦¨¦§¤¨¤§¦¨¨¦©
áéúk :ïBòîL éaøå .úøkî ïè÷ éèBòîì ?éàî éèBòîì§©¥©§©¥¨¨¦¨¥§©¦¦§§¦

"Léà" ïBLàøa¯,àîéz éëå .àì äMà ,ïéà Léà ¨¦¦¦¦¦¨¨§¦¥¨
àì éîð äìéôè eléôà éëä éà¯úñëîa" déì éðäà ¦¨¦£¦§¦¨©¦¨©£¥¥§¦§©

éîð éðMa eléôà :àîéz éëå .äìéôèì "úLôð¯èòéî §¨Ÿ¦§¦¨§¦¥¨£¦©¥¦©¦¦¥
"Léàä àOé Bàèç" áéúëc ,éðMa àðîçø¯Léà¯,ïéà ©£¨¨©¥¦¦§¦¤§¦¨¨¦¦¦

äMà¯áeiçî éà ?déì èéòîî÷ éànî .àì¯àzLä ¦¨¨¦©¨©§¦¥¦¥¦¨§¨
åàì àlà .àéòaéî éðMa ,àì ïBLàøa¯éàîe .äìéôhî ¨¦Ÿ©¥¦¦¨£¨¤¨¨¦§¦¨©

Léà íäì eç÷éå" àîéð éà ?ïBòîL éaø øîà÷c Léà¦§¨¨©©¦¦§¦¥¨§¦§¨¤¦
'åâå úBáà úéáì äN"¯éaøãëì déì éòaéî àeää ¤§¥¨©¦¨¥¥§¦§©¦

Léà"î àlàå .äëBæ ïè÷ ïéàå ,äëBæ Léà :øîàc ,÷çöé¦§¨§¨©¦¤§¥¨¨¤§¤¨¥¦
"Bìëà éôì¯,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaøcî àä §¦¨§¨¦§©¦¥¨©¨§©¦¦§

éòaéî àeääå ,éñBé éaøk dì øáñ éîð ïBòîL éaø©¦¦§©¦¨©¨§©¦¥§©¦¨¥
íà :Cì øîà !ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBLc déì¥§£¦¤©¤©©©¨¦¨©¨¦

"Léà" éàî "Bìëà éôì" àðîçø áBzëð ïk¯zòîL ¥¦§©£¨¨§¦¨§©¦¨§©§
äMà :øæòìà éaø øîàc àä àìæà ïàîk .ézøz dpéî¦¨©§¥§©¨§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¦¨
éà .úaMä úà äçBãå ,úeLø éðMáe ,äáBç ïBLàøä¦¨©¥¦§§¤¤©©¨¦
éðMa :àîéà àlà ?úaMä úà äçBc éànà ,úeLø§©©¤¤©©¨¤¨¥¨©¥¦
éaøk ïàîk .úaMä úà äçBãå ,äáBç ïBLàøáe ,úeLø§¨¦¨§¤¤©©¨§©§©¦
ïéNBò ïéà :ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà .äãeäé§¨¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨¥¦
éãéì eäeàéáéå Ba e÷c÷ãé ànL ,íéøb dlekL äøeáç£¨¤¨¥¦¤¨§©§§¦¦¦¥

øBøîe ävîe çñt :ïðaø eðz .ìeñt¯:øîBà ïBòîL éaø .úeLø Cìéàå ïàkî ,äáBç ïBLàøa §¨©¨©¤©©¨¨¨¦¨¦¨§¥¨§©¦¦§¥
çñtà àîéìéà ?éà÷ àéiäà .úeLø íéLðáe ,äáBç íéLðàa¯àlàå ?àkéà éî äòáL ìk çñt ©£¨¦¨§¨¦§©©¨¨¥¦¥¨©¤©¤©¨¦§¨¦¦¨§¤¨

øBøîe ävnà¯éaøì déì úéì .úeLø íéLðáe äáBç íéLðàa :øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ àîéà ©©¨¨¥¨¥¨©¦¦§¥©£¨¦¨§¨¦§¥¥§©¦
ìëàú àì" :øîàpL ,äøBz øác ävî úìéëàa úBáéiç íéLð :øæòìà éaø øîàc àä ïBòîL¦§¨§¨©©¦¤§¨¨¨¦©¨©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©

"õîç ìëàz ìá"a BðLiL ìk ."úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò¯ìBëà íe÷a BðLé ¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©¨¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§§¡
õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBä ,íéLð éðäå .ävî¯çñt :àîéà àlà !ävî ìBëà íe÷a ïðLé ©¨§¨¥¨¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥¤§¨§¡©¨¤¨¥¨¤©

øBøîe ävî¯,äáBç íéLðàa çñt :øîBà ïBòîL éaø .úeLø Cìéàå ïàkî ,äáBç ïBLàøa ©¨¨¨¦¨¦¨§¥¨§©¦¦§¥¤©©£¨¦¨
.úeLø íéLðaäðùîBúî ìò òîBMä .íéLã÷a àì ìáà ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBà §¨¦§¥¥§¥¤¦§¨¤¤£¨Ÿ§¨¨¦©¥©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc migqt(iying meil)

yygàúeöéøt.xekf akyn ly §¦¨
miyp aeig iabl lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd

:gqt oaxwaàôeb.`ziixad ixac z` x`al aeyp ±a äMàgqt ¨¦¨§
,dîöò éðôa äéìò ïéèçBL ,ïBLàø,ea zaiig `idy meynéðMáeoi` ¦£¦¨¤¨¦§¥©§¨©¥¦

wx `l` ,dnvr ipta dilr mihgeyäìéôè dúBà ïéNBòxeaig - ¦¨§¥¨
íéøçàì,eaixwdl dcia `ed zeyx `l` ,ea zaiig dpi`y meyn §£¥¦

äMà ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøács`éðôa äéìò ïéèçBL éðMa ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¦£¦¨¤¨¦§¥
,dîöò,ipy gqta mb zaiig dy`y meynéøö ïéàåøîBì C ©§¨§¥¨¦©

yïBLàøa.dnvr ipta dilr mihgeyäMà ,øîBà ïBòîL éaø ¨¦©¦¦§¥¦¨
ïBLàøawxe ,dnvr ipta dilr oihgey oi`äìéôè dúBà ïéNBò- ¨¦¦¨§¥¨

xeaig,íéøçàìe ,zeyx `l` dilr daeg df oi`y meynïéà éðMá ©£¥¦©¥¦¥
øwéò ìk äéìò ïéèçBL`id m`e ,llk ea zkiiy dpi`y ,llk ± £¦¨¤¨¨¦¨

.eiiepnl `ly lk`p `ed ixd ,epnn zlke`
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .el` mi`pz ewlgp dna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd,øáñ äãeäé éaømeyn ,oey`x gqta zeaiig miypy ©¦§¨¨©
gqta xn`py(c ai zeny)úBLôð úñëîa','dVd lr EQkY 'ebe §¦§©§¨¨Ÿ©©¤

ey rnyn ,miyp` xn`p `le 'zeytp' xn`py dnníéLð eléôà£¦¨¦
.gqta zeaiigàîéz éëåxg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¦¥¨

,gqta zeaiig miyp s`y weqtdn epcnlyéëä éàok m` ±eléôà ¦¨¦£¦
énð éðMa,zeaiig eidi ok mb ±áéúkipy gqta xn`p jkl ±xacna) ©¥¦©¦§¦

(bi h,,'àeää Léàä àOé Bàèç','yi`d' zaizn miyxeceïéà Léà± ¤§¦¨¨¦©¦¦
la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.zaiig dpi` ±àîéz éëå± ¦¨Ÿ§¦¥¨

,ipy gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`eéà¦
éëäok m` ±àì éðMa énð äìéôè eléôàmixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦©¥¦Ÿ

gqtn ixnbl dhrnzpy xnel yiy ,ipy gqta dyriz `l ok mb
dfl ,ipyéðäàipy gqta xn`py dn [liren±](ai h my)úwç ìëk' ©£¥§¨ª©

çñtäoey`x gqtl ipy gqt oic deyy epcnll ,'Fz` EUri ©¤©©£Ÿ
àîìòa äìéôèìzepnidl mixg` mr ztxhvn dy`y df oiprl ± ¦§¥¨§¨§¨

.eilr
oiae oey`xa oia zeaiig miypy iqei iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipyaéñBé éaøågqta oia zeaiig miypy xn`y §©¦¥
,ipy gqta oiae oey`x.àîòè éàîmeyn :`xnbd daiynáéúëc ©©£¨¦§¦

,'úBLôð úñëîa' ,ïBLàøa,miyp` xn`p `leey rnynäMà eléôà ¨¦§¦§©§¨£¦¦¨
,ea zaiigáéúëexn`pe -éðL çñôa(l eh xacna)Lôpä äúøëðå' §¦§¤©¥¦§¦§§¨©¤¤

,['äénòî] (ìàøùéî) àéäälky rnyneLôð,ipy gqta zaiig ©¦¥©¤¨¤¤
íéLð eléôàå.:`xnbd zl`eyàlàåipy gqta xn`py weqtd ©£¦¨¦§¤¨

','àeää Léàä àOé Bàèçopi` miypy dcedi iax yxc epnny] ¤§¦¨¨¦©
[ipy gqta zeaiigéàî éèeòîìiax zrcl hrnl `a `ed dn ± §©¥©

`a df weqt :`xnbd zvxzn .iqeiî ïè÷ éèeòîìaeig.úøk §©¥¨¨¦¨¥
llk zekiiy opi` miypy oerny iax zhiy z` zx`an `xnbd

:onvr ipta odilr mihgey oi` oey`xa s`e ,ipy gqtaïBòîL éaøå§©¦¦§
c ,`ed enrháéúëxn`py -,'Léà' ,ïBLàøarnyneïéà Léà± §¦¨¦¦¦¦

la` ,gqta aiig yi` wxyàì äMà.ea zaiig dpi` ±àîéz éëå ¦¨Ÿ§¦¥¨
,gqtn dhrnzp dy`y xg`n ,xnele zeywdl dvxz m`e ±éà¦

éëäok m` -è eléôààì énð äìéôok mb mixg`l xeaig elit` ± ¨¦£¦§¥¨©¦Ÿ
,llk dilr ehgyi `le ,dyriz `ldéì éðäàdn liren dfl ± ©£¥¥

xn`py,'úBLôð úñëîa',miyp` xn`p `leìziyrp `idy epcnl §¦§©§¨§
äìéôè.mixg`l xeaig ±àîéz éëå,xnele zeywdl dvxz m`e ± §¥¨§¦¥¨

ok m` ,gqta mixg`l xeaig ziyrp dy`y epcnly xg`neléôà£¦
agqténð éðMokl ,mixg`l xeaig dy` dyriz ok mb ±èòéî §¥¦©¦¦¥

àðîçømiyp dxezd dhrin ±agqtàOé Bàèç' áéúëc ,éðM ©£¨¨¥¦¦§¦¤§¦¨
,'Léàäy rnyneïéà Léàla` ,ipy gqt dyer yi` wxy ±äMà ¨¦¦¦¦¨

àìe .ipy gqt dyer dpi` ±déì èéòîî÷ éànîozhrin dnne ± Ÿ¦©¨§©¥¥
,dxezdéàwxy ,xn`p m` ±áeiçîzeyx la` ,dxezd ozhrin ¦¥¦

,dyw ,mixg` mr aixwdl ocia `edàzLäm` ,dzrn ixd ± ©§¨
àì ïBLàøa,zaiig dpi` ±àéòaéî éðMadxezd dkxved ± ¨¦Ÿ©¥¦¦©§¨

,ipya zaiig dpi`y eprinydlåàì àlàdhrin i`ce `l` ± ¤¨¨
elit` ,ipy gqta miyp dxezdäìéôhîmr zetxhvn opi`y ± ¦§¥¨
.llk dilr oihgey oi`e mixg`

:`xnbd zxxanéàîeea xn`py weqtd edne ±éaø øîà÷c ,'Léà' ©¦§¨¨©©¦
ïBòîL,gqta zeaiig opi` miypy epnn yexcl yiyàîéð éàm` ± ¦§¦¥¨

xn`py dnn ok cnly xn`p(b ai zeny)úéáì äN Léà íäì eç÷éå'§¦§¨¤¦¤§¥
,'åâå 'úBáàc dywdéì éòaéî àeää,df weqta xn`py 'yi`'dy ± ¨©¦¨¥¥

jxvpøîàc ,÷çöé éaøãëìzekfl leki cg`y micnel df weqtny §¦§©¦¦§¨§¨©
dpzn lawn e` mliaya xac dpew `edyk ,mixg` liaya xaca
lk xear dyd z` dpew cg`y weqtd xn` ixdy ,mliaya

wxy ,miyxec df weqtay 'yi`' zaizne ,dgtyndLéà[lecb-] ¦
äëBæ,mixg`läëBæ ïè÷ ïéàå.mixg`l ¤§¥¨¨¤

lirl(`"r)lr gqtd z` mihgey m` ,iqei iaxe dcedi iax ewlgp
xn`py dnn yxc dcedi iax ,cigid(d fh mixac)gAfl lkEz `l'Ÿ©¦§Ÿ©

,cigi liaya gqtd z` mihgey oi`y ,'LixrW cg`A gqRd z ¤̀©¨©§©©§¨¤
xn`py dnn yxc iqei iaxe(c ai zeny)mihgeyy ,'Flk` itl Wi`' ,¦§¦¨§

ly weqtdy ,xaeq iqei iaxy ,my `xnbd dx`iae ,cigi liaya
`ay ,oerny iax xn`y enk yxcp ,'gqtd z` geafl lkez `l'
,cigi znaa gqtd z` hgeyl dyrz `l xeqi` ozil weqtd
xeqi` zrya wx `ed df e`ly epcnll zkxvp 'cg`a' zaize

.zena
:zl`eye `xnbd dkiynnàlàåc oerny iaxy xn`p m`yxîdn §¤¨¦

xn`py,'Bìëà éôì Léà'dyxcl jxvp df weqty dywi oiicr ¦§¦¨§
c ,zxg`àäixdy ±îlirl x`azpy oeik(`"r)éñBé éaøcxn`y ¨¦§©¦¥

,cigid lr gqtd z` mihgeyyïBòîL éaøk dì øáñzaizy ¨©¨§©¦¦§
y cenll epl yi ,dna xeqi` oiprl zyxcp 'cg`a'énð ïBòîL éaø©¦¦§©¦

dì øáñxaeq `ed mb ±éñBé éaøk,cigid lr gqtd z` mihgeyy ¨©¨§©¦¥
dcedi iaxk 'cg`a' weqtd z` yexcl el did ,ok xaeq epi` m`y

,xzei dheytd dyxcd `idy ,cigid lr oihgey oi`yåok m` §
àeää,'elk` itl yi`' ly weqtd ±déì éòaéîoerny iaxl jxvp ± ©¦¨¥¥

epnn cenll,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBLcepnn yexcl leki epi`e §£¦¤©¤©©©¨¦
.gqtn miyp hrnl

itl yi`' ly weqtdn yxec oerny iaxy s` :`xnbd zvxzn
miypy mb epnn yxec `ed ,cigid lr gqtd z` mihgeyy 'elk`

c ,gqta zeaiig opi`ïk íà ,Cì øîàwx weqtd `a `l ok` m` ± ¨©¨¦¥
,cigid lr hgyp gqtdy xnelàðîçø áBzëðaezkzy ic did ± ¦§©£¨¨

,dxezd'Bìëà éôì'lr mihgeyy jkn micnl epiide ,cigi oeyla §¦¨§
e ,cigiéàîdxezd dtiqed recne ±,'Léà'`l`ézøz dpéî úòîL ©¦¨§©¦¨©§¥

lr gqtd z` mihgeyy mb ,mixac ipy df weqtn cenll yi ±
.dy` `le gqta aiig yi` `weecy mbe ,cigi

:`xnbd zxxan .dcedi iaxk wqt xfrl` iaxy d`ian `xnbd
øæòìà éaø øîàc àä àìæà ïàîkxn`y `xnind `id in zhiyk ± §©¨§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

y ,xfrl` iaxäáBç ïBLàøa äMà,oey`x gqta zaiig ±éðMáe ¦¨¨¦¨©¥¦
`ed `l` ,zaiig dpi`.úaMä úà äçBãå ,úeLødaiydy iptle §§¤¤©©¨

,xfrl` iax ixac mvr z` `xnbd zx`an ,dl`yd lr `xnbd
:dywneéàdgqtúeLø,daeg `le ,`edéànàrecn -äçBc`ed ¦§©©¤

.úaMä úà:`xnbd zvxznàîéà àlàiax ixaca xnel yi jk ± ¤©©¨¤¨¥¨
dy`y ,xfrl`éðMa`ed `l` zaiig dpi`äáBç ïBLàøáe ,úeLø ©¥¦§¨¦¨

,dl `ed.úaMä úà äçBãå:dpey`xd dl`yl `xnbd zxfege §¤¤©©¨
ïàîk:`xnbd daiyn .xfrl` iax z`f xn` in zhiyk ±kzhiy §©§

,äãeäé éaøipyae ,dnvr ipta daixwn oey`xa dy`y xn`y ©¦§¨
epi` ipyae ,zaiig dy` oey`xay ,dnvr ipta daixwn dpi`

.zeyx `l`
:gqt ly dxeaga sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦

äøeáç ïéNBò ïéà ,ïðçBégqt oaxw ly,íéøb dlekL,yeygl yiy ¨¨¥¦£¨¤¨¥¦
ànL,zeklda mi`iwa mpi`e ,dxez ipa mpi`y zngnBa e÷c÷ãé ¤¨§©§§

,icn xzei ea exingi -ìeñt éãéì eäeàéáéåoicdnyk mb edelqtie ± ¦¦¦¥§
.leqt epi`

ztqep `ziixa d`iane ,gqta miyp aeiga oecl zxfeg `xnbd
:gqta zeaiig opi` miypy oerny iax xn`y,ïðaø eðzoaxw,çñt ¨©¨¨¤©

a ,øBøîe ,ävîelilïBLàø,gqt lyCìéàå ïàkî ,äáBçx`yae - ©¨¨§¦¨¦¨§¥©
,gqtd ini.úeLø íéLpáe ,äáBç íéLðàa ,øîBà ïBòîL éaø ,úeLø§©¦¦§¥¨£¨¦¨©¨¦§
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migqt(iyiy meil)

åokBì èwìîäúBîöòlr ,en`e eia` zenvr z` el ehwly in ± §©§©¥£¨
`ede ,meid eze` lk zela` bdepy ,mzea` ixawl m`iadl zpn

df ixd ,miycw zlik`a xeq`e ,opaxcn ope`ìëBàå ìáBèdlila ¥§¥
s`ax`y,íéLãw,opaxcn `l` meia elit` xeq` epi`y oeiky ¦¢¨¦

.ok ixg`y dlila ope` didiy minkg ea exfb `l
Bçñt úà ìëBàå ìáBè ,íéøîBà éànL úéa ,çñt áøòa øéibúpL øb¥¤¦§©¥§¤¤¤©¥©©§¦¥§¥¤¦§

,íéøîBà ìlä úéáe ,áøòìexfb minkgy ,gqtdn lek`l leki epi` ¨¤¤¥¦¥§¦
xb lky exn`e ,`nh didiy ea,äìøòä ïî LøBtä`ed ixdLøBôk ©¥¦¨¨§¨§¥

,øáwä ïîleki epi`e ,zn `nhk mini zray `nh `edy ,xnelk ¦©¤¤
xdhpe ,gqtd mcew mini dray xiibzp m` wx ,gqtd z` lek`l

.zn `nhk dnec` dxt xt` z`fda

àøîâ
gqtd z` lke` dzind mei xg`ly dlila ope`dy ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .miycw x`ya lke` epi` j`.àîòè éàîdaiyn ©©£¨
:`xnbdøáñ à÷xeqi`y ,`pzdäìéìc úeðéðàmei xg`ly ¨¨©£¦§©§¨

n wx `ed ,dzindéaâå ,ïðaøcd zlik`çñtminkg el exizd §©¨¨§©¥¤©
y ,zepip`a lek`leãéîòä àìz` minkgíB÷îa íäéøáclhaiy Ÿ¤¡¦¦§¥¤¦§

yper da yiy devnn mzngn,úøkeéabzlik`íéLã÷exizd `l ¨¥©¥¨¨¦
minkge ,`nlra dyr zevn `l` epi`y oeik ,zepip`a lek`l el

eãéîòäz`íäéøács` xeq`líB÷îazevnn mzngn lhaiy ¤¡¦¦§¥¤¦§
äNò.miycw zlik` ly £¥

:dpyna epipy'åëå Búî ìò òîBMälke`e laeh zenvr el hwlnde ©¥©©¥
zenvr z` hwln envr `edy dpynd ixacn rnyn .miycwa

`lde :`xnbd zl`ey .en`e eia`úBîöò èwìîrbpy oeik §©¥£¨
xdhidl icke ,zn z`neha `nhp `ed ixd zenvraéòa àäixd ± ¨¨¥

jixv `edéòéáLe éLéìL äàfädxn` cvike ,dnec` dxt xt`n ©¨¨§¦¦§¦¦
:`xnbd daiyn .axra miycw lek`le leahl lekiy dpynd

àîéà`l` ,envra `ed hwil `ly ,dpyna yxtle xnel jl yi ± ¥¨
Bì eèwélLd z` mixg`úBîöòlek`l xeq` epi`e ,en`e eia` ly ¤¦§£¨

.zepip` meyn meid eze`a `l` miycwa
:dpyna epipy'åëå øéibúpL øbmixne` i`ny zia ,gqt axra ¥¤¦§©¥

yxetk dlxrd on yxetd mixne` lld ziae ,axrl lke`e laeh
:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd .xawd on

ú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàzia ewlgpy dn ± ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©£¤
`l` df oi` ,lld ziae i`nyéøëð ìøòa,xiibzpyéøáñ ìlä úéác §¨¥¨§¦§¥¦¥¨§¦

,zn `nhk dxt xt`a mini zray xdhidl `ed jixvy ,mixaeq -
`edeäøéæbmeynàîèé ànLznaìäàaä äðL,gqt mcewøîàéå §¥¨¤¨¦§¨§¨¨©¨¨§Ÿ©

ã÷zLàze`nehd lka izrbpe izxdfp `ly s` [dxary dpya-] ¤§¨©
,gqt axr créî[m`d-]ézìëàå ézìáè àì,axrl gqtåéLëò ¦Ÿ¨©§¦§¨©§¦©§¨

énð[ok mb±]ìëBàå ìBaèà,axra gqtäåä éøëð ,ã÷zLàc òãé àìå ©¦¤§§©§Ÿ¥©§¤§¨©¨§¦£¨
,[did-]åixkpàîeè ìa÷î àì,äxdhidl jixv did `l ok lre §Ÿ§©¥§¨

la` ,mini zrayìàøNé åéLëò,`ed,äàîeè ìa÷îeleki epi`e ©§¨¦§¨¥§©¥§¨
ixkp lxr lk lr exfb okle ,ez`nehn xdhiy cr miycw lek`l

.zn `nhk mini zray xdhidl jixv didiy xiibzpyéànL úéáe¥©©
ïðéøæb àì ,éøáñlek`le leahl `ed lekie ,d`ad dpy meyn ¨§¦Ÿ¨§¦©

.cin gqtaìàøNé ìøò ìáàl ,gqtd axra lnyìáBè ìkä éøác £¨¨¥¦§¨¥¦§¥©Ÿ¥
,áøòì Bçñt úà ìëBàådpy meyn ea xefbl jiiy `ly meyn §¥¤¦§¨¤¤

,l`xyi x`yk d`neh lawn `ed lny mcew s` ixdy ,d`ad
,mini zray `nh `ed ixd ,d`neha rbp m` ef dpya s`eàìå§Ÿ

ïðéøæbdidiyìàøNé ìøòdxifb ,zn `nhk.éøëð ìøò íeMî ¨§¦©¨¥¦§¨¥¦¨¥¨§¦
:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦

ìàøNé ìøò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¥¦§¨¥
úéaL ,éøëð ìøò ìò e÷ìçð äî ìò ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBhL¤¥§¥¤¦§¨¤¤©¨¤§§©¨¥¨§¦¤¥
íéøîBà ìlä úéáe ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè íéøîBà éànL©©§¦¥§¥¤¦§¨¤¤¥¦¥§¦

,øáwä ïî LøBôk äìøòä ïî LøBtämini zray xdhidl jixve ©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤
.zn `nhk

mixeqi`y minkg exn`y opaxc mixeqi` yiy d`ian `xnbd
opaxc mixeqi` yie ,zxk yper mda yiy zeevn mb egci el`

:zxk yper mda yiy zeevn egci `ly minkg exn`y,àáø øîà̈©¨¨
md mpniqy zekld dylyaeãéîòä ,ìîæéàå ,äàfä ,ìøòminkg ¨¥©¨¨§¦§¤¤¡¦

z`ïäéøácmbíB÷îada yiy devnn elhai mdixac zngny ¦§¥¤§¨
yper.úøkmd mpniqy zexg` zekld dylya eli`e,ïðBà ¨¥¥

eãéîòä àì ,ñøtä úéáe ,òøBöîez` minkgíB÷îa ïäéøác §¨¥©§¨Ÿ¤¡¦¦§¥¤§¨
yper da yiy devnn elhai mdixac zngny.úøk̈¥

:`xnbd zx`an,ìøòepiidïøîàc àä,dpyna x`eand oicd ± ¨¥¨©£¨¨
,`ed xenb l`xyi `ziixe`cny s` ,gqtd axra xiibzpy xby
epi` opaxc dxifb meyny lld zia exn` ,gqt zeyrl aiige

.zxk yper gqta yiy s` ,gqt dyer
øî øîàc ,äàfä`aiwr iax xn`y ±(:dq lirl),äàfäzefdl jixvy ©¨¨§¨©©©¨¨

,ezxdhl iriayae iyilya zn `nh lrúeáLwx zaya dxeq` ± §
,opaxc dxifb meyn,úaMä úà äçBc Bðéàålg m` s`y ,xnelk §¥¤¤©©¨

,dxt xt` eilr mifn oi` ,zaya lgy gqt axra ely iriayd mei
gqtd z` aixwdl lkei `l df ici lry elit`ecinrdy ixd .

gqt zlik`n lhazi jk ici lry mewna mb mzxifb z` minkg
.zxk yper ea yiy

àéðúc ,ìîæéà(:lw zay)mivexe ,wepizd z` ea milny lnfi` , ¦§¤§©§¨
,wepizd ea `vnpy zial ,ea `vnp `edy ziadn e`iadlíLk§¥

,íéaøä úeLø Cøc BúBà ïéàéáî ïéàLdxezd on xeq` ixdy ¤¥§¦¦¤¤§¨©¦
zeyxl miaxd zeyxne miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedl

,cigid,úBôétø÷ Cøãå úBøöç Cøãå úBbb Cøc BúBà ïéàéáî ïéà Ck̈¥§¦¦¤¤©§¤¤£¥§¤¤©§¥
exq` zecxtp zeieyx mdy oeiky ,md cigid zeyx mleky s`
`ed jixve ,zaya gqt axr lg m` s`e .dfl dfn `ivedl minkg
,gqta lek`l el xeq` didi ,eze` leni `l m`e ,epa z` lenl
ixd .zetitxwe zexivg zebb jxc lnfi` `iadl minkg exq`
da yiy devnn lhaziy mewna mb mzxifb z` ecinrd minkgy

.zxk yper
z` minkg mda ecinrd `ly mixacd md dn zx`an `xnbd
ziae rxevn ope` ,`ed mpniqy ,zxk yper yiy mewna mzxifb

:qxtd,ïðBàepiidïøîàc àäs` ope`y ,dpyna x`eand oicd ± ¥¨©£¨¨
exizd ,dzind mei xg`ly dlila miycw zlik`a xeq` `edy

.zxk yper ea yiy oeik gqtd z` lek`l el
meia laehe ,mini dray `nh `ed ,ezrxvn `txpyk rxevn
dler ,zepaxw dyly aixwdl `ed jixv ipinyd meiae ,iriayd
jepz lr onydne my`d mcn ozil jixve .ony bele ,my`e z`hg
oeik ,dxfrl qpkidl leki epi` j` .elbx odae eci oda lre epf`
xeq`y mixetik xqegn `ed ixd ,eizepaxw z` miaixwny mcewy

dxfrl qpkidl eluegn onyde mcd z` `ivedl mileki eid `le ,
,dxfrl ueg mi`veid miycw oick milqtp eid f`y iptn ,dxfrl
ellg ycwzp `ly xepwp xrya rxevnd cner did ok lre

dxfrd zyecwa(:dt lirl)ozil elkeiy ick dxfrl eci z` qipkne ,
.`veia elqti `le eizepeda lr onyde mcdn

:`xnbd zx`anìçL òøBöî ,àéðúc ,àéä éàî òøBöîd meiéðéîL §¨©¦§©§¨§¨¤¨§¦¦
,íBia Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòa BlL,ziad xdl qpkidl el xq`pe ¤§¤¤©¤©§¨¨§¦©

`ed ixdìáBèz` aixwne ,ziad xdl qpkpe ,eixwn xdhidl ick ¥
,eizepaxwìëBàåy ,axra gqtdn,íéîëç eøîàyét ìò óà §¥¨§£¨¦©©¦

íBé ìeáhL[ezxdhl lahy meia `nh±]ñðëð Bðéàcr ziad xdl ¤§¥¦§¨
,eyny aixriyäæ[gqt axra mei leah `edy rxevn±],ñðëðick ¤¦§¨

y ,axra gqt lek`l lkeiyáèeîyäNò àáégqt lyBa LiL ¨¨Ÿ£¥¤¤
yperäçãéå ,úøk,dxfra mei leah zqipk ly dyr xeqi`d z` ¨¥§¦§¤

`edyBa ïéàL äNòyper,ïðçBé éaø øîàå .úøkdxn`y dny £¥¤¥¨¥§¨©©¦¨¨
,dyr xeqi` `ed ,ziad xdl mei leah zqipk xeqi`y `ziixad

y ,`weeca df oi`eléôà äøBz øácxeqi`,Ba ïéà äNò`l` df oi`e §©¨£¦£¥¥
,opaxc xeqi`øîàpL(d k 'a minid ixac)äãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå' ¤¤¡©©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨

,'äLãçä øöçä éðôì 'ä úéáa íéìLeøéåhtyedi cnry ,xnelk ¦¨©¦§¥¦§¥¤¨¥©£¨¨
,opgei iax x`ane .ziad xd iptläLãçä øöç éàî`xwp recn ± ©¨¥©£¨¨

cnr xaky xg` did htyedi ixde ,'dycgd xvg' ziad xd
meyn ok `xwp `l` ,ax onf ycwndLmeid eze`a,øác Ba eLcç ¤¦§¨¨
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המשך בעמוד סה

ezny in` cenr av sc ± iyily wxtmigqt
åè÷éìù éî ïëåúåîöò åì) ohw crena opixn` ,en`e eia` Ð`,glk odilr la`zn :(

axrle ,elek meid.odilr la`zn oi`íéùã÷á ìëåàå ìáåèditeb mei elit`c .axrl Ð

.zepip` `kil dlila jkld ,`ed opaxcnøá÷ä ïî ùøåôë.iriaye iyily d`fd jixve Ð

àøîâíäéøáã åãéîòä àì`dc .mdixacc zepip` iptn egqt zlik`a exqe`l Ð

dyr miycw zlik` la` ,`ed zxk gqt

"mda xtk xy` mze` elk`e" ,`ed `nlra

)hk zeny.(è÷ìîenvr `ed :rnyn Ð

.ohwiléåâ ìøòá ú÷åìçîlawn epi`y Ð

.ezeieba d`nehdxifb :ixaq lld ziac`ny

:xn`ie ,gqtd axr d`ad dpyl zna `nhi

axr mei cr z`neh lkn izxdh `l cwzy`

izxiibzpy gqtinp `zyde ,izlk`e izlahe

leah`.leki`e,ded ieb cwzy`c rci `le

`ed eiykr la` ,ezeieba d`neh laiw `le

xiibznyk ,jkld .`nhoi`y .dray oiznn

`ly eilr dxary d`neh jl.dpnn xdh

dpny ira daif meync ab lr s`emeyn Ð

`dc ,dxtk iziilc xyt` i`c oeik ,dxtk

xfbp zxn` i` ,ezeieba d`neh law `lÐ

exfb `l i`d ileke ,gqt mlerl iziin `l.

ìàøùé ìøò ìáàeiykr el yi m`y Ð

ezlixra s`y ,da xdfp `ed d`nehlawn

mc` ipa x`yk d`nehdia xfbinl `kil Ð

.d`ad dpy meynäàæä ìøòìîæéàåÐ

ipniq.md zekldàäïøîàãifgc Ð

deigc d`ad dpyc dxifb meyne .`zxe`l

.lld ziaúáù äçåã äðéàåel`" wxta Ð

zeaye ,gqt ciar `le ."mixac.`ed opaxc

åúåà ïéàéáî ïéà.dlinl lnfi` Ðêøã
úåøöçzeieyxc ab lr s` Ð,edpip opaxc

lenl xkf el yi m`y .egqt dgcie,eakrn Ð

.gqtd z` oiakrn eicare eixkf zlin :`ipzc

`l xy` xkf lxr"c zxk meyn xninl `kile

'ebe "leniohwe ,dpnfa zay `igcc dlinc Ð

.`ed zxk xa e`lïðåàdlil zepip` Ð

.axrl egqt lke` :lirl oxn`c ,opaxcn

òøåöîlahy Ðaixrdeqpkp ,iriaya eyny

`ly xepwp xryl ,diel dpgnl ipinya

) `xwa aizkck .dxfr zyecwa ycwzp`xwie

ciyi`d z` xdhnd odkd cinrde" :(xdhind

d iptl mze`e'dxfrae ,'ebe "did `l dnvr

eici qipkn `l` ,qpkp,zepdealoi`y itl

[zekna] opixn`ck ,dl qpkp mixetk xqegn

)"didi `nh" :(a,gcer" ,mei leah zeaxl Ð

"ea ez`nehm`y ,mixetk xqegn zeaxl Ð

.zxk oiaiig ycwnl eqpkpíåéá åá éø÷ äàøå
el`"a opixn`ck ,diel dpgnn dgcpe Ð

) "mixacizyl ueg glzyn ixw lrac (a,fq

laehe zepgn,eiiexwlezrxvlclah

leahy it lr s` .lenz`nixwc xg` mei

) aizkc ,qpkp epi`mixacbkja didi ik" :(

"dpgnd jez l` `ai ynyd `ake 'ebe yi`.axrl egqt lk`iy ick .zepdeal eici qipkdl ziad xdl qpkp df Ðäùò àáémei leahc dyr dgcie ,zxk ea yiy ,gqtc Ð

qipknc meyn i`e .dxfra `l` zxk ea oi`y ziad xdadxfrl eici) iyily wxta "miycw zhigy"a opixn` `d Ð,d`ia dny e`l zvwna d`ia xn`c o`nl `ki` :(a,al

li`ed xn`c o`nl `ki`edxzeded iptl" :aizkc ,aezkd exizde ,mixetk xqegn meyn zxk yepry it lr s` ,ezrxvl zvwn d`ia dze` el'"s` el dxzed Ð.eiiexwl

ïðçåé éáø øîàå`ziixac `pz xn`wc zxk ea oi`y dyr Ð`ak"c `xwe .`ed opaxc `l` ,diel dpgna mei leaha ea oi` dyr elit`c ,`wec e`l Ð"ynyddpgna Ð

.xn`w dpikyäùãçä øöçeycigy yecig iptn ,dycg dl ixwe .ziad xd Ðxacc diaxn opgei iax xinb ikde ,dl qpki `l mei leah :exn`e ,meia ea ezyecw lr etiqede

qpkil edexizd `l` ,`ealn [ixw lrac] (rxevnc) xeqi`l mdixac ecinrd `l gqt iabe .yecig df,xdhle.gqtn dgci `ly
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éáâzxaer devn gqtc meyn :xn`w `lc `d Ð zxk mewna mdixac ecinrd `l gqtÐ

.dlile meil `l` zlk`p oi`c ,dcez oebk ,zxaer inp ozevnc miycw yic meyn

ìáàmewn meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dniz Ð laeh lkd ixac l`xyi lxr

.opaxcn elit` ,lny l`xyia dliahøîàåÐ ea oi` dyr elit` dxez xac opgei iax

.`ed `pz e`lc ,`ziixa` bilt `l opgei 'x

oi` iab (`,g) zeaezkc `nw wxta gkenck

opgei iax opgei 'x` ipyn `lc oipnd on mila`

yxtn iyext `l` .ax` ipynck bilte `ed `pz

jex` mei zleah `idy zclei iabc ,gken oke .dl

:rnyn "`eaz `l ycwnd l`e" :(ai `xwie) aizk

diel dpgnl `dÐ.`az

ìåáèlka `l Ð diel dpgna qpki `l mei

.miptle miyp zxfrn `l` ,dpgnd

zxfr :(g dpyn oey`x wxt) milk zkqna opzck

.myl qpkp mei leah oi`y ,epnid ycewn miyp

,miyp zxfrl xvg ixwe .qpkp did ziad xda la`

jxe` dzid miyp zxfr :zecnc ipy wxt opzck

drax`a eid zekyl drax`e ynge miyly d`n

,zexewn eid `le ,dn` mirax` ly dizervwn

l` ip`iveie" :aizkck .zeidl zecizr md oke

exfbc dil `pn :xn`z m`e .'ebe "dpevigd xvgd

didy ,exfb zn `nh lr `nlic ?mei leah lr

zn `nhc :xnel yie !diel dpgn lka xzen

milk zkqna opzck ,qpki `ly exfb liga elit`

i`nhe mieb oi`y ,dpnid ycewn ligd :(my)

ixw d`xe `ziixaa hwpc `de .myl oiqpkp mizn

mi`nh x`yc mei leah hwp `le ,meia eaÐ

,mi`nh x`y `irain `l ;hwp `zeax

lra elit` `l` ,qpkil mixzen `ziixe`cnc

zepgn izyl ueg `ziixe`cn glzync ixwÐ

m`e .opax dia exfb `l ely mei leah ikd elit`

`d` jixt (a,k dheq) "lhep" wxtac :xn`z

z` `nhz `ly de`ived de`ived mzd ipzwc

dpgna qpkil xzen zn `nh :`ipzde .dxfrd

oeik ?jixt i`ne .'ek envr zn elit`e ,diel

dil rnync :xnel yie !qpkil xeq` opaxcnc

eidy ,ipnf ixz de`ived xn`wcn ,`ziixe`cn

ly `l` exfb `l :inp i` ,jk lk oixdnnqpki `

mipta `nhp m` la` ,miptlÐeilr exfb `l

oixcdpq) "oitxypd"a opixn`c `de .z`vl

ueg eze` oi`iven d`neha yniyy odk :(a,`t

oixfiba egen z` oirvete ,dxfrlÐ`wec e`l

.ligl ueg oicd `ed `l` ,dxfrl ueg
oiwcea
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úBîöò Bì èwìîäå¯øb .íéLãwa ìëBàå ìáBè §©§©¥£¨¥§¥©¢¨¦¥
ìëBàå ìáBè :íéøîBà éànL úéa ,çñt áøòa øéibúpL¤¦§©¥§¤¤¤©¥©©§¦¥§¥
ïî LøBtä :íéøîBà ìlä úéáe ,áøòì Bçñt úà¤¦§¨¤¤¥¦¥§¦©¥¦

.øáwä ïî LøBôk äìøòäàøîâà÷ ?àîòè éàî ¨¨§¨§¥¦©¤¤©©§¨¨
eãéîòä àì çñt éaâå ,ïðaøc äìéìc úeðéðà :øáñ̈©£¦§©§¨§©¨©§©¥¤©Ÿ¤¡¦

íéLã÷ éab .úøk íB÷îa íäéøác¯íäéøác eãéîòä ¦§¥¤¦§¨¥©¥¨¨¦¤¡¦¦§¥¤
'åëå Búî ìò òîBMä" .äNò íB÷îa,úBîöò èwìî ." ¦§£¥©¥©©¥§©¥£¨

Bì eèwélL :àîéà !éòéáLe éLéìL úàfä éòa àä̈¨¥©¨©§¦¦§¦¦¥¨¤¦§
'åëå øéibúpL øb" .úBîöòäðç øa øa äaø øîà ." £¨¥¤¦§©¥¨©©¨©©¨¨

:éøáñ ìlä úéác ,éBb ìøòa ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©£¤§¨¥§¥¦¥¨§¦
éî ã÷zLéà :øîàéå ,äàaä äðMì àîèé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦§¨©¨¨©¨¨§Ÿ©¤§¨©¦

ézìëàå ézìáè àì¯àìå .ìëBàå ìBaèà éîð åéLëò Ÿ¨©§¦§¨©§¦©§¨©¦¤§§©§Ÿ
åéLëò .äàîeè ìa÷î àìå ,äåä éBb ã÷zLàc òãé̈©§¤§¨©£¨§Ÿ§©¥§¨©§¨
.ïðéøæb àì :éøáñ éànL úéáe .äàîeè ìa÷îe ,ìàøNé¦§¨¥§©¥§¨¥©©¨§¦¨¨§¦©

ìàøNé ìøò ìáà¯Bçñt úà ìëBàå ìáBè ìkä éøác £¨¨¥¦§¨¥¦§¥©Ÿ¥§¥¤¦§
àéðz .éBb ìøò íeMî ìàøNé ìøò ïðéøæb àìå ,áøòì̈¤¤§¨¨§¦©¨¥¦§¨¥¦¨¥©§¨
úéa e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éëä éîð©¦¨¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥
úà ìëBàå ìáBhL ìàøNé ìøò ìò ìlä úéáe éànL©©¥¦¥©¨¥¦§¨¥¤¥§¥¤

e÷ìçð äî ìò ,áøòì Bçñt¯úéaL .éBb ìøò ìò ¦§¨¤¤©¨¤§§©¨¥¤¥
úéáe ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè :íéøîBà éànL©©§¦¥§¥¤¦§¨¤¤¥
.øáwä ïî LøBôk äìøòä ïî LøBtä :íéøîBà ìlä¦¥§¦©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤

ìîæéàå äàfä ìøò :àáø øîà¯ïäéøác eãéîòä ¨©¨¨¨¥©¨¨§¦§¥¤¡¦¦§¥¤
ñøtä úéáe òøBöîe ïðBà .úøk íB÷îa¯eãéîòä àì ¦§¨¥¥§¨¥©§¨Ÿ¤¡¦

ìøò .úøk íB÷îa ïäéøác¯àääàfä .ïøîàc¯ ¦§¥¤¦§¨¥¨¥¨©£©©©¨¨
.úaMä úà äçBc Bðéàå ,úeáL äàfä :øî øîàc§¨©¨©¨¨§§¥¤¤©©¨

ìîæéà¯úeLø Cøc BúBà ïéàéáî ïéàL íLk :àéðúc ¦§¥§©§¨§¥¤¥§¦¦¤¤§
úBøöç Cøãå úBbb Cøc BúBà ïéàéáî ïéà Ck ,íéaøä̈©¦¨¥§¦¦¤¤©§¤¤£¥

ïðBà .úBôétø÷ Cøãå¯àéä éàî òøBöî .ïøîàc àä §¤¤©§¥¥¨©£©©§¨©¦
¯,çñtä áøòa BlL éðéîL ìçL òøBöî :àéðúc§©§¨§¨¤¨§¦¦¤§¤¤©¤©

íBia Ba éø÷ äàøå¯:íéîëç eøîà .ìëBàå ìáBè §¨¨¤¦©¥§¥¨§£¨¦
ñðëð Bðéà íBé ìeáhL ét ìò óà¯áèeî .ñðëð äæ ©©¦¤§¥¦§¨¤¦§¨¨

.úøk Ba ïéàL äNò äçãéå ,úøk Ba LiL äNò àáé̈Ÿ£¥¤¥¨¥§¦§¤£¥¤¥¨¥
äøBz øác :ïðçBé éaø øîàåäãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå" :øîàpL ,Ba ïéà äNò eléôà §¨©©¦¨¨§©¨£¦£¥¥¤¤¡©©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨

äLãçä øöç éàî ."äLãçä øöçä éðôì 'ä úéáa íéìLeøéå¯:eøîàå ,øác Ba eLcçL ¦¨©¦§¥¦§¥¤¨¥©£¨¨©¨¥©£¨¨¤¦§¨¨§¨§
ñøtä úéa .äiåì äðçîa ñðké àì íBé ìeáè¯ìlä úéáe éànL úéa ïéåLå :ïðúc §Ÿ¦¨¥§©£¥§¦¨¥©§¨¦§©§¨¦¥©©¥¦¥
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc migqt(iyiy meil)

åokBì èwìîäúBîöòlr ,en`e eia` zenvr z` el ehwly in ± §©§©¥£¨
`ede ,meid eze` lk zela` bdepy ,mzea` ixawl m`iadl zpn

df ixd ,miycw zlik`a xeq`e ,opaxcn ope`ìëBàå ìáBèdlila ¥§¥
s`ax`y,íéLãw,opaxcn `l` meia elit` xeq` epi`y oeiky ¦¢¨¦

.ok ixg`y dlila ope` didiy minkg ea exfb `l
Bçñt úà ìëBàå ìáBè ,íéøîBà éànL úéa ,çñt áøòa øéibúpL øb¥¤¦§©¥§¤¤¤©¥©©§¦¥§¥¤¦§

,íéøîBà ìlä úéáe ,áøòìexfb minkgy ,gqtdn lek`l leki epi` ¨¤¤¥¦¥§¦
xb lky exn`e ,`nh didiy ea,äìøòä ïî LøBtä`ed ixdLøBôk ©¥¦¨¨§¨§¥

,øáwä ïîleki epi`e ,zn `nhk mini zray `nh `edy ,xnelk ¦©¤¤
xdhpe ,gqtd mcew mini dray xiibzp m` wx ,gqtd z` lek`l

.zn `nhk dnec` dxt xt` z`fda

àøîâ
gqtd z` lke` dzind mei xg`ly dlila ope`dy ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .miycw x`ya lke` epi` j`.àîòè éàîdaiyn ©©£¨
:`xnbdøáñ à÷xeqi`y ,`pzdäìéìc úeðéðàmei xg`ly ¨¨©£¦§©§¨

n wx `ed ,dzindéaâå ,ïðaøcd zlik`çñtminkg el exizd §©¨¨§©¥¤©
y ,zepip`a lek`leãéîòä àìz` minkgíB÷îa íäéøáclhaiy Ÿ¤¡¦¦§¥¤¦§

yper da yiy devnn mzngn,úøkeéabzlik`íéLã÷exizd `l ¨¥©¥¨¨¦
minkge ,`nlra dyr zevn `l` epi`y oeik ,zepip`a lek`l el

eãéîòäz`íäéøács` xeq`líB÷îazevnn mzngn lhaiy ¤¡¦¦§¥¤¦§
äNò.miycw zlik` ly £¥

:dpyna epipy'åëå Búî ìò òîBMälke`e laeh zenvr el hwlnde ©¥©©¥
zenvr z` hwln envr `edy dpynd ixacn rnyn .miycwa

`lde :`xnbd zl`ey .en`e eia`úBîöò èwìîrbpy oeik §©¥£¨
xdhidl icke ,zn z`neha `nhp `ed ixd zenvraéòa àäixd ± ¨¨¥

jixv `edéòéáLe éLéìL äàfädxn` cvike ,dnec` dxt xt`n ©¨¨§¦¦§¦¦
:`xnbd daiyn .axra miycw lek`le leahl lekiy dpynd

àîéà`l` ,envra `ed hwil `ly ,dpyna yxtle xnel jl yi ± ¥¨
Bì eèwélLd z` mixg`úBîöòlek`l xeq` epi`e ,en`e eia` ly ¤¦§£¨

.zepip` meyn meid eze`a `l` miycwa
:dpyna epipy'åëå øéibúpL øbmixne` i`ny zia ,gqt axra ¥¤¦§©¥

yxetk dlxrd on yxetd mixne` lld ziae ,axrl lke`e laeh
:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd .xawd on

ú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàzia ewlgpy dn ± ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©£¤
`l` df oi` ,lld ziae i`nyéøëð ìøòa,xiibzpyéøáñ ìlä úéác §¨¥¨§¦§¥¦¥¨§¦

,zn `nhk dxt xt`a mini zray xdhidl `ed jixvy ,mixaeq -
`edeäøéæbmeynàîèé ànLznaìäàaä äðL,gqt mcewøîàéå §¥¨¤¨¦§¨§¨¨©¨¨§Ÿ©

ã÷zLàze`nehd lka izrbpe izxdfp `ly s` [dxary dpya-] ¤§¨©
,gqt axr créî[m`d-]ézìëàå ézìáè àì,axrl gqtåéLëò ¦Ÿ¨©§¦§¨©§¦©§¨

énð[ok mb±]ìëBàå ìBaèà,axra gqtäåä éøëð ,ã÷zLàc òãé àìå ©¦¤§§©§Ÿ¥©§¤§¨©¨§¦£¨
,[did-]åixkpàîeè ìa÷î àì,äxdhidl jixv did `l ok lre §Ÿ§©¥§¨

la` ,mini zrayìàøNé åéLëò,`ed,äàîeè ìa÷îeleki epi`e ©§¨¦§¨¥§©¥§¨
ixkp lxr lk lr exfb okle ,ez`nehn xdhiy cr miycw lek`l

.zn `nhk mini zray xdhidl jixv didiy xiibzpyéànL úéáe¥©©
ïðéøæb àì ,éøáñlek`le leahl `ed lekie ,d`ad dpy meyn ¨§¦Ÿ¨§¦©

.cin gqtaìàøNé ìøò ìáàl ,gqtd axra lnyìáBè ìkä éøác £¨¨¥¦§¨¥¦§¥©Ÿ¥
,áøòì Bçñt úà ìëBàådpy meyn ea xefbl jiiy `ly meyn §¥¤¦§¨¤¤

,l`xyi x`yk d`neh lawn `ed lny mcew s` ixdy ,d`ad
,mini zray `nh `ed ixd ,d`neha rbp m` ef dpya s`eàìå§Ÿ

ïðéøæbdidiyìàøNé ìøòdxifb ,zn `nhk.éøëð ìøò íeMî ¨§¦©¨¥¦§¨¥¦¨¥¨§¦
:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦

ìàøNé ìøò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¥¦§¨¥
úéaL ,éøëð ìøò ìò e÷ìçð äî ìò ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBhL¤¥§¥¤¦§¨¤¤©¨¤§§©¨¥¨§¦¤¥
íéøîBà ìlä úéáe ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè íéøîBà éànL©©§¦¥§¥¤¦§¨¤¤¥¦¥§¦

,øáwä ïî LøBôk äìøòä ïî LøBtämini zray xdhidl jixve ©¥¦¨¨§¨§¥¦©¤¤
.zn `nhk

mixeqi`y minkg exn`y opaxc mixeqi` yiy d`ian `xnbd
opaxc mixeqi` yie ,zxk yper mda yiy zeevn mb egci el`

:zxk yper mda yiy zeevn egci `ly minkg exn`y,àáø øîà̈©¨¨
md mpniqy zekld dylyaeãéîòä ,ìîæéàå ,äàfä ,ìøòminkg ¨¥©¨¨§¦§¤¤¡¦

z`ïäéøácmbíB÷îada yiy devnn elhai mdixac zngny ¦§¥¤§¨
yper.úøkmd mpniqy zexg` zekld dylya eli`e,ïðBà ¨¥¥

eãéîòä àì ,ñøtä úéáe ,òøBöîez` minkgíB÷îa ïäéøác §¨¥©§¨Ÿ¤¡¦¦§¥¤§¨
yper da yiy devnn elhai mdixac zngny.úøk̈¥

:`xnbd zx`an,ìøòepiidïøîàc àä,dpyna x`eand oicd ± ¨¥¨©£¨¨
,`ed xenb l`xyi `ziixe`cny s` ,gqtd axra xiibzpy xby
epi` opaxc dxifb meyny lld zia exn` ,gqt zeyrl aiige

.zxk yper gqta yiy s` ,gqt dyer
øî øîàc ,äàfä`aiwr iax xn`y ±(:dq lirl),äàfäzefdl jixvy ©¨¨§¨©©©¨¨

,ezxdhl iriayae iyilya zn `nh lrúeáLwx zaya dxeq` ± §
,opaxc dxifb meyn,úaMä úà äçBc Bðéàålg m` s`y ,xnelk §¥¤¤©©¨

,dxt xt` eilr mifn oi` ,zaya lgy gqt axra ely iriayd mei
gqtd z` aixwdl lkei `l df ici lry elit`ecinrdy ixd .

gqt zlik`n lhazi jk ici lry mewna mb mzxifb z` minkg
.zxk yper ea yiy

àéðúc ,ìîæéà(:lw zay)mivexe ,wepizd z` ea milny lnfi` , ¦§¤§©§¨
,wepizd ea `vnpy zial ,ea `vnp `edy ziadn e`iadlíLk§¥

,íéaøä úeLø Cøc BúBà ïéàéáî ïéàLdxezd on xeq` ixdy ¤¥§¦¦¤¤§¨©¦
zeyxl miaxd zeyxne miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedl

,cigid,úBôétø÷ Cøãå úBøöç Cøãå úBbb Cøc BúBà ïéàéáî ïéà Ck̈¥§¦¦¤¤©§¤¤£¥§¤¤©§¥
exq` zecxtp zeieyx mdy oeiky ,md cigid zeyx mleky s`
`ed jixve ,zaya gqt axr lg m` s`e .dfl dfn `ivedl minkg
,gqta lek`l el xeq` didi ,eze` leni `l m`e ,epa z` lenl
ixd .zetitxwe zexivg zebb jxc lnfi` `iadl minkg exq`
da yiy devnn lhaziy mewna mb mzxifb z` ecinrd minkgy

.zxk yper
z` minkg mda ecinrd `ly mixacd md dn zx`an `xnbd
ziae rxevn ope` ,`ed mpniqy ,zxk yper yiy mewna mzxifb

:qxtd,ïðBàepiidïøîàc àäs` ope`y ,dpyna x`eand oicd ± ¥¨©£¨¨
exizd ,dzind mei xg`ly dlila miycw zlik`a xeq` `edy

.zxk yper ea yiy oeik gqtd z` lek`l el
meia laehe ,mini dray `nh `ed ,ezrxvn `txpyk rxevn
dler ,zepaxw dyly aixwdl `ed jixv ipinyd meiae ,iriayd
jepz lr onydne my`d mcn ozil jixve .ony bele ,my`e z`hg
oeik ,dxfrl qpkidl leki epi` j` .elbx odae eci oda lre epf`
xeq`y mixetik xqegn `ed ixd ,eizepaxw z` miaixwny mcewy

dxfrl qpkidl eluegn onyde mcd z` `ivedl mileki eid `le ,
,dxfrl ueg mi`veid miycw oick milqtp eid f`y iptn ,dxfrl
ellg ycwzp `ly xepwp xrya rxevnd cner did ok lre

dxfrd zyecwa(:dt lirl)ozil elkeiy ick dxfrl eci z` qipkne ,
.`veia elqti `le eizepeda lr onyde mcdn

:`xnbd zx`anìçL òøBöî ,àéðúc ,àéä éàî òøBöîd meiéðéîL §¨©¦§©§¨§¨¤¨§¦¦
,íBia Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòa BlL,ziad xdl qpkidl el xq`pe ¤§¤¤©¤©§¨¨§¦©

`ed ixdìáBèz` aixwne ,ziad xdl qpkpe ,eixwn xdhidl ick ¥
,eizepaxwìëBàåy ,axra gqtdn,íéîëç eøîàyét ìò óà §¥¨§£¨¦©©¦

íBé ìeáhL[ezxdhl lahy meia `nh±]ñðëð Bðéàcr ziad xdl ¤§¥¦§¨
,eyny aixriyäæ[gqt axra mei leah `edy rxevn±],ñðëðick ¤¦§¨

y ,axra gqt lek`l lkeiyáèeîyäNò àáégqt lyBa LiL ¨¨Ÿ£¥¤¤
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המשך בעמוד סה

ezny in` cenr av sc ± iyily wxtmigqt
åè÷éìù éî ïëåúåîöò åì) ohw crena opixn` ,en`e eia` Ð`,glk odilr la`zn :(

axrle ,elek meid.odilr la`zn oi`íéùã÷á ìëåàå ìáåèditeb mei elit`c .axrl Ð

.zepip` `kil dlila jkld ,`ed opaxcnøá÷ä ïî ùøåôë.iriaye iyily d`fd jixve Ð

àøîâíäéøáã åãéîòä àì`dc .mdixacc zepip` iptn egqt zlik`a exqe`l Ð

dyr miycw zlik` la` ,`ed zxk gqt

"mda xtk xy` mze` elk`e" ,`ed `nlra

)hk zeny.(è÷ìîenvr `ed :rnyn Ð

.ohwiléåâ ìøòá ú÷åìçîlawn epi`y Ð

.ezeieba d`nehdxifb :ixaq lld ziac`ny

:xn`ie ,gqtd axr d`ad dpyl zna `nhi

axr mei cr z`neh lkn izxdh `l cwzy`

izxiibzpy gqtinp `zyde ,izlk`e izlahe

leah`.leki`e,ded ieb cwzy`c rci `le

`ed eiykr la` ,ezeieba d`neh laiw `le

xiibznyk ,jkld .`nhoi`y .dray oiznn

`ly eilr dxary d`neh jl.dpnn xdh

dpny ira daif meync ab lr s`emeyn Ð

`dc ,dxtk iziilc xyt` i`c oeik ,dxtk

xfbp zxn` i` ,ezeieba d`neh law `lÐ

exfb `l i`d ileke ,gqt mlerl iziin `l.

ìàøùé ìøò ìáàeiykr el yi m`y Ð

ezlixra s`y ,da xdfp `ed d`nehlawn

mc` ipa x`yk d`nehdia xfbinl `kil Ð

.d`ad dpy meynäàæä ìøòìîæéàåÐ

ipniq.md zekldàäïøîàãifgc Ð

deigc d`ad dpyc dxifb meyne .`zxe`l

.lld ziaúáù äçåã äðéàåel`" wxta Ð

zeaye ,gqt ciar `le ."mixac.`ed opaxc

åúåà ïéàéáî ïéà.dlinl lnfi` Ðêøã
úåøöçzeieyxc ab lr s` Ð,edpip opaxc

lenl xkf el yi m`y .egqt dgcie,eakrn Ð

.gqtd z` oiakrn eicare eixkf zlin :`ipzc

`l xy` xkf lxr"c zxk meyn xninl `kile

'ebe "leniohwe ,dpnfa zay `igcc dlinc Ð

.`ed zxk xa e`lïðåàdlil zepip` Ð

.axrl egqt lke` :lirl oxn`c ,opaxcn

òøåöîlahy Ðaixrdeqpkp ,iriaya eyny

`ly xepwp xryl ,diel dpgnl ipinya

) `xwa aizkck .dxfr zyecwa ycwzp`xwie

ciyi`d z` xdhnd odkd cinrde" :(xdhind

d iptl mze`e'dxfrae ,'ebe "did `l dnvr

eici qipkn `l` ,qpkp,zepdealoi`y itl

[zekna] opixn`ck ,dl qpkp mixetk xqegn

)"didi `nh" :(a,gcer" ,mei leah zeaxl Ð

"ea ez`nehm`y ,mixetk xqegn zeaxl Ð

.zxk oiaiig ycwnl eqpkpíåéá åá éø÷ äàøå
el`"a opixn`ck ,diel dpgnn dgcpe Ð

) "mixacizyl ueg glzyn ixw lrac (a,fq

laehe zepgn,eiiexwlezrxvlclah

leahy it lr s` .lenz`nixwc xg` mei

) aizkc ,qpkp epi`mixacbkja didi ik" :(

"dpgnd jez l` `ai ynyd `ake 'ebe yi`.axrl egqt lk`iy ick .zepdeal eici qipkdl ziad xdl qpkp df Ðäùò àáémei leahc dyr dgcie ,zxk ea yiy ,gqtc Ð

qipknc meyn i`e .dxfra `l` zxk ea oi`y ziad xdadxfrl eici) iyily wxta "miycw zhigy"a opixn` `d Ð,d`ia dny e`l zvwna d`ia xn`c o`nl `ki` :(a,al

li`ed xn`c o`nl `ki`edxzeded iptl" :aizkc ,aezkd exizde ,mixetk xqegn meyn zxk yepry it lr s` ,ezrxvl zvwn d`ia dze` el'"s` el dxzed Ð.eiiexwl

ïðçåé éáø øîàå`ziixac `pz xn`wc zxk ea oi`y dyr Ð`ak"c `xwe .`ed opaxc `l` ,diel dpgna mei leaha ea oi` dyr elit`c ,`wec e`l Ð"ynyddpgna Ð

.xn`w dpikyäùãçä øöçeycigy yecig iptn ,dycg dl ixwe .ziad xd Ðxacc diaxn opgei iax xinb ikde ,dl qpki `l mei leah :exn`e ,meia ea ezyecw lr etiqede

qpkil edexizd `l` ,`ealn [ixw lrac] (rxevnc) xeqi`l mdixac ecinrd `l gqt iabe .yecig df,xdhle.gqtn dgci `ly
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éáâzxaer devn gqtc meyn :xn`w `lc `d Ð zxk mewna mdixac ecinrd `l gqtÐ

.dlile meil `l` zlk`p oi`c ,dcez oebk ,zxaer inp ozevnc miycw yic meyn

ìáàmewn meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dniz Ð laeh lkd ixac l`xyi lxr

.opaxcn elit` ,lny l`xyia dliahøîàåÐ ea oi` dyr elit` dxez xac opgei iax

.`ed `pz e`lc ,`ziixa` bilt `l opgei 'x

oi` iab (`,g) zeaezkc `nw wxta gkenck

opgei iax opgei 'x` ipyn `lc oipnd on mila`

yxtn iyext `l` .ax` ipynck bilte `ed `pz

jex` mei zleah `idy zclei iabc ,gken oke .dl

:rnyn "`eaz `l ycwnd l`e" :(ai `xwie) aizk

diel dpgnl `dÐ.`az

ìåáèlka `l Ð diel dpgna qpki `l mei

.miptle miyp zxfrn `l` ,dpgnd

zxfr :(g dpyn oey`x wxt) milk zkqna opzck

.myl qpkp mei leah oi`y ,epnid ycewn miyp

,miyp zxfrl xvg ixwe .qpkp did ziad xda la`

jxe` dzid miyp zxfr :zecnc ipy wxt opzck

drax`a eid zekyl drax`e ynge miyly d`n

,zexewn eid `le ,dn` mirax` ly dizervwn

l` ip`iveie" :aizkck .zeidl zecizr md oke

exfbc dil `pn :xn`z m`e .'ebe "dpevigd xvgd

didy ,exfb zn `nh lr `nlic ?mei leah lr

zn `nhc :xnel yie !diel dpgn lka xzen

milk zkqna opzck ,qpki `ly exfb liga elit`

i`nhe mieb oi`y ,dpnid ycewn ligd :(my)

ixw d`xe `ziixaa hwpc `de .myl oiqpkp mizn

mi`nh x`yc mei leah hwp `le ,meia eaÐ

,mi`nh x`y `irain `l ;hwp `zeax

lra elit` `l` ,qpkil mixzen `ziixe`cnc

zepgn izyl ueg `ziixe`cn glzync ixwÐ

m`e .opax dia exfb `l ely mei leah ikd elit`

`d` jixt (a,k dheq) "lhep" wxtac :xn`z

z` `nhz `ly de`ived de`ived mzd ipzwc

dpgna qpkil xzen zn `nh :`ipzde .dxfrd

oeik ?jixt i`ne .'ek envr zn elit`e ,diel

dil rnync :xnel yie !qpkil xeq` opaxcnc

eidy ,ipnf ixz de`ived xn`wcn ,`ziixe`cn

ly `l` exfb `l :inp i` ,jk lk oixdnnqpki `

mipta `nhp m` la` ,miptlÐeilr exfb `l

oixcdpq) "oitxypd"a opixn`c `de .z`vl

ueg eze` oi`iven d`neha yniyy odk :(a,`t

oixfiba egen z` oirvete ,dxfrlÐ`wec e`l

.ligl ueg oicd `ed `l` ,dxfrl ueg
oiwcea
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ezny ina cenr av sc ± iyily wxtmigqt

ïé÷ãåáù.zxg` jxc el oi` m` ,gqt zeyrl dwica ici lr qxtd ziaa oikldn Ð

äîåøú éìëåàì ïé÷ãåá ïéàå,oizni `l` Ðsiwiel` ribny cr minei e` mei e`

eznexz:opiqxb ikd .dlke`eïé÷ãåá éàî.wecai j`id Ðñøôä úéá çôðîÐ

yxgpy dcy `ed) opzck ,xaw da` dpyn xyr dray wxt zeld`zia yxegd :(

`ln qxtd zia dyer df ixd xawddprn

dyixgn dzzik `ny opax xefbe .dn` d`n

ozxfite zenvrd z`jxe`a,dprndo`k yie

xearie ,dxeryk mvr.ephiqiemvredxeryk

jkld .hqid epiidc ,`ynae rbna d`nhn

lecb mvr yi m`e ,eita egtpn,ep`xi Ð

.ezgitpa dgcp dxeryk mvreoi` ld`e

`l` zenvra ld` z`neh oi` `dc ,e`nhn

.oipn aexe oipa aexùãéðùlbxa Ð.xedh Ð

zqixcymilbxdzeyrl `ade .ozxiard

zlik`l la` .xearie ,ycip m` wecai egqt

dnexz.oizndl lekiy ,dlr opiknq `l Ð

mewna mecinrd `le ,mdixacn qxtd ziae

.gqtc zxk

äùàä êìò ïøãä

äðùî.àîè äéäù éîøîàð äîì ïë íà
àîè,jixhvi` `d :jixt `xnba Ð

`l` .ciar ivn `l oey`xa carinl ira i`c

ied qep`c i`w dwegx jxc`.ciar ivn `lc ,

lr carinl ira i`e :`xnba opixn` inp ikde

,"dvxed" `xnba xn`c o`nk ,ciar egely ici

qpe` ,ipyl egci` oiqpe` x`ye li`ed jklde

ith `pngx xkci`c il dnl dwegx jxcc

`pixg` qpe`n?,`ed qep` dwegx jxc `d

opixn`ck ,dhigy zry lk qpkil leki epi`y

ivn `l carinl ira i`c opirny`le .`xnba

ciarciar ivn i`ce `dc ,xninl opivn `l Ð

.dvxed xn`c o`nkúøëää ïî ïéøåèô åìàù
oiaiig el`e ,qp`pe bbye dwegx jxce `nh Ð

.`xnba yxtn

àøîâåéìò å÷øæå åèçùlkne .`ai axrle Ð

zrya qpkil leki oi`y `ed dwegx jxca mewn

.dngd zriwy cr zery yy lk epiidc ,dhigy

äöøåä.ipyd on xehte Ðàîèëdyr `le Ð

.ipyl wewfe ,melkéàã ììëî äùò àìå éðú÷ãî
ãéáò éöî éòálre ,`nwe`l `kil `nh`e Ð

`tiq jinrhile :xcdn `w dwegx jxc` jigxk

`le izixg` `pnif ez `pzc qp`pe bby iab

dl znwen id` ,dyr?rci `le bby `ld

gqt meidyira i` i`ne .qp`pe bby ixd Ð

`kd xninl `ki`?xninl jl zi` i`n `l`Ð

.ciar ded ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw cifn `tiqc dyr `laéîð éëä
opixn`ck ciar ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw ope` `yixc dyr `l iab Ð

) "dy`d" wxta`,`v.odilr oihgey 'ek lbd gwtnde ope`d :(à÷éã éîð ïéúéðúîÐ

.da ipzw ope`e cifncàééäà.zxkda oiaiig ipzw Ðïîçð áøåoippe` opz `l :xn`c Ð

i`w dlre ,da `xqgn cifn i`ce `tiq :jl xn` ,i`w dwegx jxc` dyr `le ,`yixa

`pzc icii` miax oeyl oiaiig ipzc `de .i`w dilr inp zxkda oiaiige ,`tiqc dyr `le

) 'oiaiig' inp `pz oixeht`l i`n` :il dnize .(epi` df i"yx yexit zvwa :dibnd xn`

'ek oixeht el`y dwegx jxc xn`p dnl ok m`" ipzwc dl `pin` `pn ongp ax xn`."

xn`p dnl xn`wcnzyy axk i`c .ongp axk ciar carinl ira i`c dpin rny ÐÐ

) caril `lc carinl ira i`c jixhvi`cr.(o`k
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ïé÷ãåá.dwica ici lr exizd gqt iyerl `wecc `kd rnync :xn`z m`e Ð gqt iyerl

(a,ek oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .zxk mewna mdixac ecinrd `lc meyn

epiax xne`e !dcedi axck lif` ivnc meyn :`xnba yxtne qxtd ziaa odkl oiaxrn :opz

`wec zxk mewna `kd xn`wc i`dc :wgviÐgqt ziiyra zxk inp `ki`c meyn epiid

a xn`wc epiide .d`neha(a,dk) dbibg seq

,zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyerl

.dzin mewna mdixac ecinrd dnexz ilke`l

`ki`c ab lr s` .edexdih gqt oiprl :yexit

ecinrd dnexz oiprl .d`neha ezlik`a zxk

`l` `kilc ab lr s` edexdih `le ,mdixac

,odk z`neha la` .d`neha dlke`l dzin

e`l `l` `kilcÐqxtd ziaa qpkil ixy

`yile dxez cenll oebk xac yie .aexir jxevl

in"a opixn`ck ,getp `la elit` ixyc dy`

(`,bi) dxf dcearae (`,fn oiaexir) "ede`ivedy

zevn x`yn iticrc meyn.

éàî?iraw i`n :mz epiaxl dyw Ð oiwcea

zeld` seqa zyxetn dwicad `ld

i`ny zia micene :ipzwc .dnvr dpyn dze`a

oiwcea oi`e .gqt iyerl oiwceay lld ziae

oiwcea mixne` i`ny zia ,xifple .dnexz ilke`l

?dyer `ed cvik .oiwcea oi` mixne` lld ziae

jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian

:wgvi epiax xne`e .'ek miwc diawpy dxak

axe dcedi axe .xar xakya oizipznc dwicac

:xn`w ikde ,xearle `al lkeiy yxtl oi`a `iig

zexeka zetqez oiir] :xearl dvx m` oiwcea i`n

cer oiire 'ek "lif` ikid" ligznd xeaic `,hk

.["gtpn" ligznd xeaic a,gk zeaezk zetqez

äùàä êìò ïøãä

éîd`xp Ð zxkdn oixeht el` .`nh didy

oiwxefe oihgey xaqw oizipznc :wgvi epiaxl

zn `nha oizipzn ixii` `zyde ,uxy `nh lr

oi` xaqw i`c .`zxe`l dlik`l ifg `lc ,iyya

oihgeyÐ.uxy `nha s` oizipznc `nh ok m`

ely iriaya zn `nhc e`Ðxeht i`n` ok m`

el`" wxta `ipzdc .leahl lekic oeik ?zxkdn

zxk yepr `di `l leki :(a,hq lirl) "mixac

`nhe lxr ,dwegx jxca did `lye xedh `l`

oipn mi`nh x`ye uxyÐ:xnel cenlz

,dlr biltc o`n `kilc rnyne ."yi`de"

xhet xfril` 'xc xn`wc ,`axl dpin jixtcn

xn`c ,axl oizipzn iywiz :xn`z m`e .zxkn

yie !uxy `nh lr oiwxefe oihgey oi` :(a,v) lirl

oi`c axk ixaqc ogky` i`pz dnkc :xnel

zei`x d`xy d`xy afc oizipznn lirl dil jixtc `de .oihgeyÐdlr axc meyn epiid

.lahya dl iwene ,i`w

áøåoi`y lk ,dwegx jxc :onwl xn`c ,dcedi axk xaq ivn ongp ax Ð dvxed xn` ongp

oeik ,ipepia jelida leki epi`c idpc .dvxed ikd elit`e .dlik` zrya qpkil leki

miqcxtae miqeqa `al lekicÐ.`nhe lxre dlegl inc `le ,`ed dlik` xa

àëäcifn `ed m`c ?(bbeye) cifnl ope` oia dn :xn`z m`e Ð ediicda ipzw ope` inpÐ

(bbey `ed m`e) ,cifn epiidÐgipdy cg .cifn ipeeb ixz `pzc :xnel yie !bbey epiid

zevg mcew la` .zevg xg` zn el zna ixiine .dixxn ab` lvrzpy ope`e ,mpgaÐepi`

ied lirle .(`,w migaf) "mei leah" wxta `icda `zi` oke .oiwxit seqa gkenck ,zxkda

.zevg mcew zna mdixac ecinrdc edpd icda ope` inp ayginl ivn
ikdopiqxb
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éàî .äîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàå ,çñt éNBòì ïé÷ãBaL¤§¦§¥¤©§¥§¦§§¥§¨©
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?çñt éNBòì ïé÷ãBa§¦§¥¤©¨©©§¨¨©§¥
déîMî ééaà øa äãeäé áø .CìBäå ñøtä úéa çtðî§©¥¥©§¨§¥©§¨©©©¥¦§¥

.øBäè LcépL ñøtä úéa :øîà äãeäé áøc§©§¨¨©¥©§¨¤¦©¨

äùàä êìò ïøãä

äðùîéîäNò àìå ä÷Bçø Cøãa Bà àîè äéäL ¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ¨¨
ïBLàøä úà¯Bà ââL .éðMä úà äNòé ¤¨¦©£¤¤©¥¦¨©

ñðàðïBLàøä úà äNò àìå¯.éðMä úà äNòé ¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦
ä÷Bçø Cøãa äéäL Bà àîè øîàð änì ïk íà¯ ¦¥¨¨¤¡©¨¥¤¨¨§¤¤§¨

.úøkäa ïéáéiç eìàå ,úøkäî ïéøeèt eìàLàøîâ ¤¥§¦¥¦¨¥§¥©¨¦§¦¨¥
áø .åéìò e÷øæå eèçLå ,ä÷Bçø Cøãa äéä :øîzéà¦§©¨¨§¤¤§¨§¨£§¨§¨¨©
áø .äöøeä àì :øîà úLL áø ,äöøeä :øîà ïîçð©§¨¨©§¨©¥¤¨©Ÿ§¨©

"äöøeä" øîà ïîçð¯ñçéî,åéìò àðîçø ñçc àeä ©§¨¨©§¨¥©§¨©£¨¨¨¨
ãéáò éàå¯àì :øîà úLL áøå .äëøa åéìò àáz §¦¨¥¨Ÿ¨¨§¨¨§©¥¤¨©Ÿ

øîà .àîèk àðîçø dééçc àçãéî ,äöøeä:ïîçð áø §¨¦§¨©§¥©£¨¨§¨¥¨©©©§¨
dì àðéîà àðî¯Cøãa Bà àîè äéäL éî :ïðúc §¨¨¦¨¨¦§©¦¤¨¨¨¥§¤¤

ïBLàøä úà äNò àìå ä÷Bçø¯.éðMä úà äNòé §¨§Ÿ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦
éòa éàc ììkî¯,éëä éà :Cì øîà úLL áøå .ãáò ¦§¨§¦¨¥¨©§©¥¤¨©¨¦¨¦

Bà ââL :éðú÷c àôéññðàðïBLàøä úà äNò àìå¯ ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦
"äNò àìå" éðú÷cî .éðMä úà äNòé¯éàc ììkî ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨§¦

éðú÷ ãéæî :àìà !ñðàð éøäå ââL éøä ,ãáò éòä¥¨©£¥¨©©£¥¤¡©¤¨¥¦¨¨¥
.eäééãäa:éîð àëäáø øîà .eäééãäa éðú÷ ïðBà ©£©§¨¨©¦¥¨¨¥©£©§¨©©

,úøkäî ïéøeèt eìà :éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¥§¦¥¦¨¥
ñðàðå ââBMà àîéìéà ?àéiäà .úøkäa ïéáéiç eìàå§¥©¨¦§¦¨¥©©¨¦¥¨©¥§¤¡©

¯åàì àìà !?eäðéð úøë éða ñðàðå ââBL¯ãéænà ¥§¤¡©§¥¨¥¦§¤¨¨©¥¦
,déãeçì ãéænà íìBòì :Cì øîà ïîçð áøå .ïðBàå§¥§©©§¨¨©¨§¨©¥¦§¥
éðú÷c éàäå ,"áéiç" àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe§¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨§©§¨¨¥

"ïéáéiç"¯àôéñ àðz ,ïéøeèt àLéø àðúc éãéià ©¨¦©§¥¦§¨¥¨§¦§¨¥¨
dì àðéîà àðî :úLL áø øîà .ïéáéiç¯éaø :àéðúc ©¨¦¨©©¥¤§¨¨¦¨¨§©§¨©¦

àáé÷ò"àîè" øîàð :øîBà"ä÷Bçø Cøãa" øîàðå £¦¨¥¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤§¨
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc migqt(iyiy meil)

çñt éNBòì ïé÷ãBaLxearl jixve gqt zeyrl jixvd mc`y ± ¤§¦§¥¤©
lr ef dcya xearl leki ,zxg` jxc el oi` m` ,qxtd zia jxc

,zenvr my yi m` wecaiy iciäîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàåmc` - §¥§¦§§¥§¨
,oizni `l` ,ef dwica lr jneq epi` dnexz lek`l dvexd
yper ea yiy meyn eliwd gqtay .dnexzd l` ribdln xg`zie
,zxk yper yiy mewna mzpwz z` minkg ecinrd `le ,zxk
da oi`y dyr zevn `idy meyn eliwd `l dnexz zlik`a la`

.zxk yper
:zl`eye dpynd ixac z` `xnbd zx`aneéNBòì) ïé÷ãBa éàî©§¦§¥

(çñt.ef dwica miyer cvik ±çtðî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¤©¨©©§¨¨©§¥§©¥©
xtr lr eita gtep ±CìBäå ,ñøtä úéadidi m`e ,gtipy mewna ¥©§¨§¥

,lecb mvr my didi m`e ,ezgitpa myn dgci ,dxeryk mvr my
.eilr jexci `le ep`xi,øîà äãeäé áøc déîMî ééaà øa äãeäé áø©§¨©©©¥¦§¥§©§¨¨©

leki ycip m`e ,mc` ilbxa df qxtd zia ycip xak m` oiwceay
y meyn ,ea jlilLcépL ñøtä úéa,mc` ilbxa,øBäèmikneqy ¥©§¨¤¦©¨

.milbxd zqixc ici lr zenvrd lk myn exqedy ,jk lr

äùàä êìò ïøãä

äéäù éî ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(`i-i h xacna)Wi` Wi` xn`l l`xUi ipA l` xAC'©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¦¦

gqt dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©
,'Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA ,'dl©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ
onfa oqipa xyr drax`a dwegx jxca e` `nh didy in ,epiidc
eaixwdl jixv ,epnfa gqtd z` aixwd `l jkle ,gqtd zaxwd
x`az epzpyn .ipy gqt zaxwd onf `edy xii`a xyr drax`a

.ipy gqtl migcpd md in
àîè äéäL éî,gqtd zhigy onfaBàdidyå ,ä÷Bçø Cøãaoklàì ¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ

äNò[aixwd `l-]úàgqtdïBLàøä,oqipa xyr drax`aäNòé ¨¨¤¨¦©£¤
úàgqtdéðMäm` oke .xii`a xyr drax`aââLrci `ly ¤©¥¦¨©

,gqt meidyñðàð Bàgqtd oaxw zaxwd onfaúà äNò àìå ¤¡©§Ÿ¨¨¤
.[éðMä úà äNòé ,ïBLàøä:dpynd dywnïk íàdidy in lky ¨¦©£¤¤©¥¦¦¥

,ipy gqtl dgcp ,oey`xd gqtd zaxwd onfa qep`øîàð änì̈¨¤¡©
`weec dxezaä÷Bçø Cøãa äéäL Bà àîè,ipy gqtl migcpy ¨¥¤¨¨§¤¤§¨

meyn :dpynd zvxzn .ipy gqtl migcp miqpe`d lk `ldelàL¤¥
eaixwd `lyk ,qpe`de bbeyd ,dwegx jxca didy ine `nhd -

gqtd z`úøkäî ïéøeètjxc' dxezd zxne` jkl ,[zxk-] §¦¥¦¨¥
s` ,zxkn xeht dwegx jxca `vnpd s`y eprinydl ,'dwegx

,dwegx jxca zeidl `ly xdfidl lkiyelàåe` mibbey mpi`y §¥
miqep`.úøkäa ïéáéiç©¨¦§¦¨¥

àøîâ
onfa dwegx jxca `vnpy in iabl zwelgn d`ian `xnbd
`eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild jynae ,gqtd zhigy
gqtd z` mixg` ehgye ,gqtd z` lek`l lkeie milyexil

:`l e` ezaeg ici `vi m`d ,exearä÷Bçø Cøãa äéä ,øîzéà¦§©¨¨§¤¤§¨
,dngd zriwy cr meid zevgn epiidc ,gqtd zhigy zrya

åeigelyeèçLgqtd z`åéìò e÷øæåjynae ,mcd z` [exear-] §¨£§¨§¨¨
z` lek`l lkeie milyexil `eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild

,gqtdäöøeä ,øîà ïîçð áø`iadl jixv epi`e ezaeg ici `vi - ©©§¨¨©§¨
,ipy gqt,äöøeä àì ,øîà úLL áø.ipy gqt aixwdl jixve ©¥¤¨©Ÿ§¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdàeä ñçéî ,äöøeä øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¨¥¨
åéìò àðîçø ñçc`ly dwegx jxca didy in lr dqg dxezd ± §¨©£¨¨¨¨

,oey`xa aixwd `l m` zxk aiigziãéáò éàågly m` la` ± §¦¨¦
,oey`xa aixwdl gily,äëøa åéìò àáz.ezaeg ici dfa `vieáøå ¨Ÿ¨¨§¨¨§©

àîèk àðîçø dééçc àçãéî ,äöøeä àì øîà úLLdzgc dxezd ± ¥¤¨©Ÿ§¨¦§¨©§¥©£¨¨§¨¥
xa gqtd z` aixwdln dwegx jxca `vnpd z``nh enk ,oey`

ezaeg ici `vi `l exear eaixwi m` s`e ,oey`xa aixwn epi`y
.ipya aixwdl jixve

:eixack epzpynn giken ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîà± ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
gqtd z` exear ehgye dwegx jxca did m`y ,ok xnel il oipn

,ezaeg ici `viïðúc,epzpynaàìå ä÷Bçø Cøãa Bà àîè äéäL éî ¦§©¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ
úà äNògqtd.éðMä úà äNòé ,ïBLàøä`le' dpey dpyndy jkn ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦

,dwegx jxca didy in lr 'dyrãáò éòa éàc ììkîrnyn ± ¦§¨§¦¨¥¨©
dyr `ly `l` ,ok zeyrl lki ,oey`xa zeyrl dvex did m`y
leki dwegx jxca `vnpdy ,ongp ax ixack gkene ,epevxn

.[ezaeg ici dfa `veie gily ici lr oey`xa gqtd z` zeyrl
:di`xd z` dgec `xnbdéëä éà ,Cì øîà úLL áøåjk m` ± §©¥¤¨©¨¦¨¦

z` x`az cvik ,oey`xa zeyrl lkiy rnyn 'dyr `le' oeyly
déðz÷c ,àôéñ,da epipyy -,ïBLàøä úà äNò àìå ñðàð Bà ââL ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦

éðz÷cî ,éðMä úà äNòédpey dpyndy jkn -ììkî ,'äNò àìå' ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨
,ãáò éòa éàcbbeya ixde ,oey`xa zeyrl lki dvx m`y rnyn §¦¨¥¨©

y ,ok xnel jiiy oi`ââL éøäaixwdl jixve gqt meidy rci `le £¥¨©
,gqt oaxwåprl okqpe` oiñðàð éøäz` meid aixwdl lki `le §£¥¤¡©

,gqtdàlàe ,`tiqa xqgy xnel jixv jgxk lréðz÷ ãéæî ¤¨¥¦¨¨¥
eäééãäacifn lre ,qpe`e bbey mr cgi cifn mb da zepyl jixve ± ©£©§

,oey`xa zeyrl leki ixdy ,'dyr `le' dpynd zxne`énð àëä̈¨©¦
e ,da xqgy xnel jixv `yixa o`k mb ±eäééãäa éðz÷ ïðBà± ¥¨¨¥©£©§

lre ,dwegx jxca didy ine `nh mr cgi ope` mb zepyl jixve
ici lr oey`xa zeyrl lekiy ,'dyr `le' dpynd zxne` ope`
zeyrl leki epi` dwegx jxca `vnpd la` ,[exeara ehgyiy

.zyy ax xaeqy itk ,oey`xa
di`x oi`e ,ope`e cifn dpyna zepyl jixv ok`y dgiken `xnbd

:ongp ax zrclà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàmb epzpynn ± ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
,ope`e cifn da zepyl jixvy ok gkenéðz÷cda epipyy ±elà §¨¨¥¥

àééäà .úøkäa ïéáéiç elàå úøkäî ïéøeètdpynd dpey in lr ± §¦¥¦¨¥§¥©¨¦§¦¨¥©¥¨
,zxka miaiig oey`xa gqtd z` eyr `l m`yàîéìéàm`-] ¦¥¨

[xn`p,ñðàðå ââBMà,oey`xa eyr `ly lr zxk miaiig mdy ©¥§¤¡©
eäðéð úøk éða ñðàðå ââBLqpe`de bbeyd z` aiigl xyt` ike ± ¥§¤¡©§¥¨¥¦§

,zxk,ïðBàå ãéænà åàì àlàeaixwd `ly lr zxk miaiig mdy ¤¨¨©¥¦§¥
,ope`e cifn mb dpyna zepyl jixvy gkene ,oey`xa gqtd z`
`yixa dpynd ixacy oeik ,epzpynn ongp axl di`x oi` ok m`e
mpi`e ,oey`xa zeyrl lkiy ,ope` lr mixen` 'dyr `le'

.dwegx jxc lr mixen`
:epzpynn iy` ax `iady di`xd z` dgec `xnbdïîçð áøå§©©§¨

giked okle ,ope` dpynd ly `yixa mitiqen `ly xaqy
,oey`xa gqtd z` aixwdl leki dwegx jxca `vnpdy,Cì øîà̈©¨

lre ,cifn mb da zepyl jixve xqgy i`ce dpynd ly `tiqa
lkiy ,'oey`xd z` dyr `le' `tiqa dpynd dpey cifnd
ixacy ,ope` zepyl jixv `l `yixa la` ,oey`xa zeyrl
zeyrl lkiy ,dwegx jxc lr mixen` 'dyr `le' dpynd

e ,mixg` ici lr oey`xadéãeçì ãéænà íìBòìcala cifn lre ± §¨©¥¦§¥
ope` oic xkfen `l ixdy ,'zxka oiaiig el`e' dpynd dpey

,dpynaáéiç àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedpynd mpn`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨
lr wx dpypy oeik ,cigi oeyla 'zxka aiig' zepyl dkixv dzid

,cifnéðz÷c éàäådpynd dpeyy dne ±ïéáéiç,miax oeylaéãééà §©§¨¨¥©¨¦©§¥
àLéø àðúc`yixa dpey dpyndy jk ab` ±ïéøeèt,miax oeyla §¨¨¥¨§¦

,ïéáéiç àôéñ àðzope` xkfen `l ixdy ,ongp axl di`x yi ok m`e ¨¨¥¨©¨¦
x`eane ,dwegx jxc lr dler 'dyr `le'y gxkdae ,`yixa

.oey`xa gqtd z` zeyrl lekiy
leki epi` dwegx jxca `edy iny eixack giken zyy ax

:mixg` ici lr hegyldì àðéîà àðî ,úLL áø øîàil oipn ± ¨©©¥¤§¨£¦¨¨
ici lr hegyl leki epi` dwegx jxca `edy iny ,ok xnel

,mixg`,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúczxne` dxezd(i h xacna)Wi`' §©§¨©¦£¦¨¥¦
dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM Wi ¦̀¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨

,''dl gqtøîàðdf weqtaàîè,ipy gqtl dgcpyøîàðåmbCøãá ¤©©¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤
,ä÷Bçø§¨
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קלי
ezny ina cenr av sc ± iyily wxtmigqt

ïé÷ãåáù.zxg` jxc el oi` m` ,gqt zeyrl dwica ici lr qxtd ziaa oikldn Ð

äîåøú éìëåàì ïé÷ãåá ïéàå,oizni `l` Ðsiwiel` ribny cr minei e` mei e`

eznexz:opiqxb ikd .dlke`eïé÷ãåá éàî.wecai j`id Ðñøôä úéá çôðîÐ

yxgpy dcy `ed) opzck ,xaw da` dpyn xyr dray wxt zeld`zia yxegd :(

`ln qxtd zia dyer df ixd xawddprn

dyixgn dzzik `ny opax xefbe .dn` d`n

ozxfite zenvrd z`jxe`a,dprndo`k yie

xearie ,dxeryk mvr.ephiqiemvredxeryk

jkld .hqid epiidc ,`ynae rbna d`nhn

lecb mvr yi m`e ,eita egtpn,ep`xi Ð

.ezgitpa dgcp dxeryk mvreoi` ld`e

`l` zenvra ld` z`neh oi` `dc ,e`nhn

.oipn aexe oipa aexùãéðùlbxa Ð.xedh Ð

zqixcymilbxdzeyrl `ade .ozxiard

zlik`l la` .xearie ,ycip m` wecai egqt

dnexz.oizndl lekiy ,dlr opiknq `l Ð

mewna mecinrd `le ,mdixacn qxtd ziae

.gqtc zxk

äùàä êìò ïøãä

äðùî.àîè äéäù éîøîàð äîì ïë íà
àîè,jixhvi` `d :jixt `xnba Ð

`l` .ciar ivn `l oey`xa carinl ira i`c

ied qep`c i`w dwegx jxc`.ciar ivn `lc ,

lr carinl ira i`e :`xnba opixn` inp ikde

,"dvxed" `xnba xn`c o`nk ,ciar egely ici

qpe` ,ipyl egci` oiqpe` x`ye li`ed jklde

ith `pngx xkci`c il dnl dwegx jxcc

`pixg` qpe`n?,`ed qep` dwegx jxc `d

opixn`ck ,dhigy zry lk qpkil leki epi`y

ivn `l carinl ira i`c opirny`le .`xnba

ciarciar ivn i`ce `dc ,xninl opivn `l Ð

.dvxed xn`c o`nkúøëää ïî ïéøåèô åìàù
oiaiig el`e ,qp`pe bbye dwegx jxce `nh Ð

.`xnba yxtn

àøîâåéìò å÷øæå åèçùlkne .`ai axrle Ð

zrya qpkil leki oi`y `ed dwegx jxca mewn

.dngd zriwy cr zery yy lk epiidc ,dhigy

äöøåä.ipyd on xehte Ðàîèëdyr `le Ð

.ipyl wewfe ,melkéàã ììëî äùò àìå éðú÷ãî
ãéáò éöî éòálre ,`nwe`l `kil `nh`e Ð

`tiq jinrhile :xcdn `w dwegx jxc` jigxk

`le izixg` `pnif ez `pzc qp`pe bby iab

dl znwen id` ,dyr?rci `le bby `ld

gqt meidyira i` i`ne .qp`pe bby ixd Ð

`kd xninl `ki`?xninl jl zi` i`n `l`Ð

.ciar ded ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw cifn `tiqc dyr `laéîð éëä
opixn`ck ciar ira i`c ,dyr `le i`w dlre ,ediicda ipzw ope` `yixc dyr `l iab Ð

) "dy`d" wxta`,`v.odilr oihgey 'ek lbd gwtnde ope`d :(à÷éã éîð ïéúéðúîÐ

.da ipzw ope`e cifncàééäà.zxkda oiaiig ipzw Ðïîçð áøåoippe` opz `l :xn`c Ð

i`w dlre ,da `xqgn cifn i`ce `tiq :jl xn` ,i`w dwegx jxc` dyr `le ,`yixa

`pzc icii` miax oeyl oiaiig ipzc `de .i`w dilr inp zxkda oiaiige ,`tiqc dyr `le

) 'oiaiig' inp `pz oixeht`l i`n` :il dnize .(epi` df i"yx yexit zvwa :dibnd xn`

'ek oixeht el`y dwegx jxc xn`p dnl ok m`" ipzwc dl `pin` `pn ongp ax xn`."

xn`p dnl xn`wcnzyy axk i`c .ongp axk ciar carinl ira i`c dpin rny ÐÐ

) caril `lc carinl ira i`c jixhvi`cr.(o`k
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ïé÷ãåá.dwica ici lr exizd gqt iyerl `wecc `kd rnync :xn`z m`e Ð gqt iyerl

(a,ek oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .zxk mewna mdixac ecinrd `lc meyn

epiax xne`e !dcedi axck lif` ivnc meyn :`xnba yxtne qxtd ziaa odkl oiaxrn :opz

`wec zxk mewna `kd xn`wc i`dc :wgviÐgqt ziiyra zxk inp `ki`c meyn epiid

a xn`wc epiide .d`neha(a,dk) dbibg seq

,zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyerl

.dzin mewna mdixac ecinrd dnexz ilke`l

`ki`c ab lr s` .edexdih gqt oiprl :yexit

ecinrd dnexz oiprl .d`neha ezlik`a zxk

`l` `kilc ab lr s` edexdih `le ,mdixac

,odk z`neha la` .d`neha dlke`l dzin

e`l `l` `kilcÐqxtd ziaa qpkil ixy

`yile dxez cenll oebk xac yie .aexir jxevl

in"a opixn`ck ,getp `la elit` ixyc dy`

(`,bi) dxf dcearae (`,fn oiaexir) "ede`ivedy

zevn x`yn iticrc meyn.

éàî?iraw i`n :mz epiaxl dyw Ð oiwcea

zeld` seqa zyxetn dwicad `ld

i`ny zia micene :ipzwc .dnvr dpyn dze`a

oiwcea oi`e .gqt iyerl oiwceay lld ziae

oiwcea mixne` i`ny zia ,xifple .dnexz ilke`l

?dyer `ed cvik .oiwcea oi` mixne` lld ziae

jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian

:wgvi epiax xne`e .'ek miwc diawpy dxak

axe dcedi axe .xar xakya oizipznc dwicac

:xn`w ikde ,xearle `al lkeiy yxtl oi`a `iig

zexeka zetqez oiir] :xearl dvx m` oiwcea i`n

cer oiire 'ek "lif` ikid" ligznd xeaic `,hk

.["gtpn" ligznd xeaic a,gk zeaezk zetqez

äùàä êìò ïøãä

éîd`xp Ð zxkdn oixeht el` .`nh didy

oiwxefe oihgey xaqw oizipznc :wgvi epiaxl

zn `nha oizipzn ixii` `zyde ,uxy `nh lr

oi` xaqw i`c .`zxe`l dlik`l ifg `lc ,iyya

oihgeyÐ.uxy `nha s` oizipznc `nh ok m`

ely iriaya zn `nhc e`Ðxeht i`n` ok m`

el`" wxta `ipzdc .leahl lekic oeik ?zxkdn

zxk yepr `di `l leki :(a,hq lirl) "mixac

`nhe lxr ,dwegx jxca did `lye xedh `l`

oipn mi`nh x`ye uxyÐ:xnel cenlz

,dlr biltc o`n `kilc rnyne ."yi`de"

xhet xfril` 'xc xn`wc ,`axl dpin jixtcn

xn`c ,axl oizipzn iywiz :xn`z m`e .zxkn

yie !uxy `nh lr oiwxefe oihgey oi` :(a,v) lirl

oi`c axk ixaqc ogky` i`pz dnkc :xnel

zei`x d`xy d`xy afc oizipznn lirl dil jixtc `de .oihgeyÐdlr axc meyn epiid

.lahya dl iwene ,i`w

áøåoi`y lk ,dwegx jxc :onwl xn`c ,dcedi axk xaq ivn ongp ax Ð dvxed xn` ongp

oeik ,ipepia jelida leki epi`c idpc .dvxed ikd elit`e .dlik` zrya qpkil leki

miqcxtae miqeqa `al lekicÐ.`nhe lxre dlegl inc `le ,`ed dlik` xa

àëäcifn `ed m`c ?(bbeye) cifnl ope` oia dn :xn`z m`e Ð ediicda ipzw ope` inpÐ

(bbey `ed m`e) ,cifn epiidÐgipdy cg .cifn ipeeb ixz `pzc :xnel yie !bbey epiid

zevg mcew la` .zevg xg` zn el zna ixiine .dixxn ab` lvrzpy ope`e ,mpgaÐepi`

ied lirle .(`,w migaf) "mei leah" wxta `icda `zi` oke .oiwxit seqa gkenck ,zxkda

.zevg mcew zna mdixac ecinrdc edpd icda ope` inp ayginl ivn
ikdopiqxb
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éàî .äîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàå ,çñt éNBòì ïé÷ãBaL¤§¦§¥¤©§¥§¦§§¥§¨©
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?çñt éNBòì ïé÷ãBa§¦§¥¤©¨©©§¨¨©§¥
déîMî ééaà øa äãeäé áø .CìBäå ñøtä úéa çtðî§©¥¥©§¨§¥©§¨©©©¥¦§¥

.øBäè LcépL ñøtä úéa :øîà äãeäé áøc§©§¨¨©¥©§¨¤¦©¨

äùàä êìò ïøãä

äðùîéîäNò àìå ä÷Bçø Cøãa Bà àîè äéäL ¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ¨¨
ïBLàøä úà¯Bà ââL .éðMä úà äNòé ¤¨¦©£¤¤©¥¦¨©

ñðàðïBLàøä úà äNò àìå¯.éðMä úà äNòé ¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦
ä÷Bçø Cøãa äéäL Bà àîè øîàð änì ïk íà¯ ¦¥¨¨¤¡©¨¥¤¨¨§¤¤§¨

.úøkäa ïéáéiç eìàå ,úøkäî ïéøeèt eìàLàøîâ ¤¥§¦¥¦¨¥§¥©¨¦§¦¨¥
áø .åéìò e÷øæå eèçLå ,ä÷Bçø Cøãa äéä :øîzéà¦§©¨¨§¤¤§¨§¨£§¨§¨¨©
áø .äöøeä àì :øîà úLL áø ,äöøeä :øîà ïîçð©§¨¨©§¨©¥¤¨©Ÿ§¨©

"äöøeä" øîà ïîçð¯ñçéî,åéìò àðîçø ñçc àeä ©§¨¨©§¨¥©§¨©£¨¨¨¨
ãéáò éàå¯àì :øîà úLL áøå .äëøa åéìò àáz §¦¨¥¨Ÿ¨¨§¨¨§©¥¤¨©Ÿ

øîà .àîèk àðîçø dééçc àçãéî ,äöøeä:ïîçð áø §¨¦§¨©§¥©£¨¨§¨¥¨©©©§¨
dì àðéîà àðî¯Cøãa Bà àîè äéäL éî :ïðúc §¨¨¦¨¨¦§©¦¤¨¨¨¥§¤¤

ïBLàøä úà äNò àìå ä÷Bçø¯.éðMä úà äNòé §¨§Ÿ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦
éòa éàc ììkî¯,éëä éà :Cì øîà úLL áøå .ãáò ¦§¨§¦¨¥¨©§©¥¤¨©¨¦¨¦

Bà ââL :éðú÷c àôéññðàðïBLàøä úà äNò àìå¯ ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦
"äNò àìå" éðú÷cî .éðMä úà äNòé¯éàc ììkî ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨§¦

éðú÷ ãéæî :àìà !ñðàð éøäå ââL éøä ,ãáò éòä¥¨©£¥¨©©£¥¤¡©¤¨¥¦¨¨¥
.eäééãäa:éîð àëäáø øîà .eäééãäa éðú÷ ïðBà ©£©§¨¨©¦¥¨¨¥©£©§¨©©

,úøkäî ïéøeèt eìà :éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¥§¦¥¦¨¥
ñðàðå ââBMà àîéìéà ?àéiäà .úøkäa ïéáéiç eìàå§¥©¨¦§¦¨¥©©¨¦¥¨©¥§¤¡©

¯åàì àìà !?eäðéð úøë éða ñðàðå ââBL¯ãéænà ¥§¤¡©§¥¨¥¦§¤¨¨©¥¦
,déãeçì ãéænà íìBòì :Cì øîà ïîçð áøå .ïðBàå§¥§©©§¨¨©¨§¨©¥¦§¥
éðú÷c éàäå ,"áéiç" àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe§¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨§©§¨¨¥

"ïéáéiç"¯àôéñ àðz ,ïéøeèt àLéø àðúc éãéià ©¨¦©§¥¦§¨¥¨§¦§¨¥¨
dì àðéîà àðî :úLL áø øîà .ïéáéiç¯éaø :àéðúc ©¨¦¨©©¥¤§¨¨¦¨¨§©§¨©¦

àáé÷ò"àîè" øîàð :øîBà"ä÷Bçø Cøãa" øîàðå £¦¨¥¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc migqt(iyiy meil)

çñt éNBòì ïé÷ãBaLxearl jixve gqt zeyrl jixvd mc`y ± ¤§¦§¥¤©
lr ef dcya xearl leki ,zxg` jxc el oi` m` ,qxtd zia jxc

,zenvr my yi m` wecaiy iciäîeøz éìëBàì ïé÷ãBa ïéàåmc` - §¥§¦§§¥§¨
,oizni `l` ,ef dwica lr jneq epi` dnexz lek`l dvexd
yper ea yiy meyn eliwd gqtay .dnexzd l` ribdln xg`zie
,zxk yper yiy mewna mzpwz z` minkg ecinrd `le ,zxk
da oi`y dyr zevn `idy meyn eliwd `l dnexz zlik`a la`

.zxk yper
:zl`eye dpynd ixac z` `xnbd zx`aneéNBòì) ïé÷ãBa éàî©§¦§¥

(çñt.ef dwica miyer cvik ±çtðî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¤©¨©©§¨¨©§¥§©¥©
xtr lr eita gtep ±CìBäå ,ñøtä úéadidi m`e ,gtipy mewna ¥©§¨§¥

,lecb mvr my didi m`e ,ezgitpa myn dgci ,dxeryk mvr my
.eilr jexci `le ep`xi,øîà äãeäé áøc déîMî ééaà øa äãeäé áø©§¨©©©¥¦§¥§©§¨¨©

leki ycip m`e ,mc` ilbxa df qxtd zia ycip xak m` oiwceay
y meyn ,ea jlilLcépL ñøtä úéa,mc` ilbxa,øBäèmikneqy ¥©§¨¤¦©¨

.milbxd zqixc ici lr zenvrd lk myn exqedy ,jk lr

äùàä êìò ïøãä

äéäù éî ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(`i-i h xacna)Wi` Wi` xn`l l`xUi ipA l` xAC'©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¦¦

gqt dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©
,'Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA ,'dl©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ
onfa oqipa xyr drax`a dwegx jxca e` `nh didy in ,epiidc
eaixwdl jixv ,epnfa gqtd z` aixwd `l jkle ,gqtd zaxwd
x`az epzpyn .ipy gqt zaxwd onf `edy xii`a xyr drax`a

.ipy gqtl migcpd md in
àîè äéäL éî,gqtd zhigy onfaBàdidyå ,ä÷Bçø Cøãaoklàì ¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ

äNò[aixwd `l-]úàgqtdïBLàøä,oqipa xyr drax`aäNòé ¨¨¤¨¦©£¤
úàgqtdéðMäm` oke .xii`a xyr drax`aââLrci `ly ¤©¥¦¨©

,gqt meidyñðàð Bàgqtd oaxw zaxwd onfaúà äNò àìå ¤¡©§Ÿ¨¨¤
.[éðMä úà äNòé ,ïBLàøä:dpynd dywnïk íàdidy in lky ¨¦©£¤¤©¥¦¦¥

,ipy gqtl dgcp ,oey`xd gqtd zaxwd onfa qep`øîàð änì̈¨¤¡©
`weec dxezaä÷Bçø Cøãa äéäL Bà àîè,ipy gqtl migcpy ¨¥¤¨¨§¤¤§¨

meyn :dpynd zvxzn .ipy gqtl migcp miqpe`d lk `ldelàL¤¥
eaixwd `lyk ,qpe`de bbeyd ,dwegx jxca didy ine `nhd -

gqtd z`úøkäî ïéøeètjxc' dxezd zxne` jkl ,[zxk-] §¦¥¦¨¥
s` ,zxkn xeht dwegx jxca `vnpd s`y eprinydl ,'dwegx

,dwegx jxca zeidl `ly xdfidl lkiyelàåe` mibbey mpi`y §¥
miqep`.úøkäa ïéáéiç©¨¦§¦¨¥

àøîâ
onfa dwegx jxca `vnpy in iabl zwelgn d`ian `xnbd
`eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild jynae ,gqtd zhigy
gqtd z` mixg` ehgye ,gqtd z` lek`l lkeie milyexil

:`l e` ezaeg ici `vi m`d ,exearä÷Bçø Cøãa äéä ,øîzéà¦§©¨¨§¤¤§¨
,dngd zriwy cr meid zevgn epiidc ,gqtd zhigy zrya

åeigelyeèçLgqtd z`åéìò e÷øæåjynae ,mcd z` [exear-] §¨£§¨§¨¨
z` lek`l lkeie milyexil `eai ,gqtd zlik` onf `edy dlild

,gqtdäöøeä ,øîà ïîçð áø`iadl jixv epi`e ezaeg ici `vi - ©©§¨¨©§¨
,ipy gqt,äöøeä àì ,øîà úLL áø.ipy gqt aixwdl jixve ©¥¤¨©Ÿ§¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdàeä ñçéî ,äöøeä øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¨¥¨
åéìò àðîçø ñçc`ly dwegx jxca didy in lr dqg dxezd ± §¨©£¨¨¨¨

,oey`xa aixwd `l m` zxk aiigziãéáò éàågly m` la` ± §¦¨¦
,oey`xa aixwdl gily,äëøa åéìò àáz.ezaeg ici dfa `vieáøå ¨Ÿ¨¨§¨¨§©

àîèk àðîçø dééçc àçãéî ,äöøeä àì øîà úLLdzgc dxezd ± ¥¤¨©Ÿ§¨¦§¨©§¥©£¨¨§¨¥
xa gqtd z` aixwdln dwegx jxca `vnpd z``nh enk ,oey`

ezaeg ici `vi `l exear eaixwi m` s`e ,oey`xa aixwn epi`y
.ipya aixwdl jixve

:eixack epzpynn giken ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîà± ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
gqtd z` exear ehgye dwegx jxca did m`y ,ok xnel il oipn

,ezaeg ici `viïðúc,epzpynaàìå ä÷Bçø Cøãa Bà àîè äéäL éî ¦§©¦¤¨¨¨¥§¤¤§¨§Ÿ
úà äNògqtd.éðMä úà äNòé ,ïBLàøä`le' dpey dpyndy jkn ¨¨¤¨¦©£¤¤©¥¦

,dwegx jxca didy in lr 'dyrãáò éòa éàc ììkîrnyn ± ¦§¨§¦¨¥¨©
dyr `ly `l` ,ok zeyrl lki ,oey`xa zeyrl dvex did m`y
leki dwegx jxca `vnpdy ,ongp ax ixack gkene ,epevxn

.[ezaeg ici dfa `veie gily ici lr oey`xa gqtd z` zeyrl
:di`xd z` dgec `xnbdéëä éà ,Cì øîà úLL áøåjk m` ± §©¥¤¨©¨¦¨¦

z` x`az cvik ,oey`xa zeyrl lkiy rnyn 'dyr `le' oeyly
déðz÷c ,àôéñ,da epipyy -,ïBLàøä úà äNò àìå ñðàð Bà ââL ¥¨§¨¨¥¨©¤¡©§Ÿ¨¨¤¨¦

éðz÷cî ,éðMä úà äNòédpey dpyndy jkn -ììkî ,'äNò àìå' ©£¤¤©¥¦¦§¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨
,ãáò éòa éàcbbeya ixde ,oey`xa zeyrl lki dvx m`y rnyn §¦¨¥¨©

y ,ok xnel jiiy oi`ââL éøäaixwdl jixve gqt meidy rci `le £¥¨©
,gqt oaxwåprl okqpe` oiñðàð éøäz` meid aixwdl lki `le §£¥¤¡©

,gqtdàlàe ,`tiqa xqgy xnel jixv jgxk lréðz÷ ãéæî ¤¨¥¦¨¨¥
eäééãäacifn lre ,qpe`e bbey mr cgi cifn mb da zepyl jixve ± ©£©§

,oey`xa zeyrl leki ixdy ,'dyr `le' dpynd zxne`énð àëä̈¨©¦
e ,da xqgy xnel jixv `yixa o`k mb ±eäééãäa éðz÷ ïðBà± ¥¨¨¥©£©§

lre ,dwegx jxca didy ine `nh mr cgi ope` mb zepyl jixve
ici lr oey`xa zeyrl lekiy ,'dyr `le' dpynd zxne` ope`
zeyrl leki epi` dwegx jxca `vnpd la` ,[exeara ehgyiy

.zyy ax xaeqy itk ,oey`xa
di`x oi`e ,ope`e cifn dpyna zepyl jixv ok`y dgiken `xnbd

:ongp ax zrclà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàmb epzpynn ± ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
,ope`e cifn da zepyl jixvy ok gkenéðz÷cda epipyy ±elà §¨¨¥¥

àééäà .úøkäa ïéáéiç elàå úøkäî ïéøeètdpynd dpey in lr ± §¦¥¦¨¥§¥©¨¦§¦¨¥©¥¨
,zxka miaiig oey`xa gqtd z` eyr `l m`yàîéìéàm`-] ¦¥¨

[xn`p,ñðàðå ââBMà,oey`xa eyr `ly lr zxk miaiig mdy ©¥§¤¡©
eäðéð úøk éða ñðàðå ââBLqpe`de bbeyd z` aiigl xyt` ike ± ¥§¤¡©§¥¨¥¦§

,zxk,ïðBàå ãéænà åàì àlàeaixwd `ly lr zxk miaiig mdy ¤¨¨©¥¦§¥
,ope`e cifn mb dpyna zepyl jixvy gkene ,oey`xa gqtd z`
`yixa dpynd ixacy oeik ,epzpynn ongp axl di`x oi` ok m`e
mpi`e ,oey`xa zeyrl lkiy ,ope` lr mixen` 'dyr `le'

.dwegx jxc lr mixen`
:epzpynn iy` ax `iady di`xd z` dgec `xnbdïîçð áøå§©©§¨

giked okle ,ope` dpynd ly `yixa mitiqen `ly xaqy
,oey`xa gqtd z` aixwdl leki dwegx jxca `vnpdy,Cì øîà̈©¨

lre ,cifn mb da zepyl jixve xqgy i`ce dpynd ly `tiqa
lkiy ,'oey`xd z` dyr `le' `tiqa dpynd dpey cifnd
ixacy ,ope` zepyl jixv `l `yixa la` ,oey`xa zeyrl
zeyrl lkiy ,dwegx jxc lr mixen` 'dyr `le' dpynd

e ,mixg` ici lr oey`xadéãeçì ãéænà íìBòìcala cifn lre ± §¨©¥¦§¥
ope` oic xkfen `l ixdy ,'zxka oiaiig el`e' dpynd dpey

,dpynaáéiç àðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedpynd mpn`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¨©¨
lr wx dpypy oeik ,cigi oeyla 'zxka aiig' zepyl dkixv dzid

,cifnéðz÷c éàäådpynd dpeyy dne ±ïéáéiç,miax oeylaéãééà §©§¨¨¥©¨¦©§¥
àLéø àðúc`yixa dpey dpyndy jk ab` ±ïéøeèt,miax oeyla §¨¨¥¨§¦

,ïéáéiç àôéñ àðzope` xkfen `l ixdy ,ongp axl di`x yi ok m`e ¨¨¥¨©¨¦
x`eane ,dwegx jxc lr dler 'dyr `le'y gxkdae ,`yixa

.oey`xa gqtd z` zeyrl lekiy
leki epi` dwegx jxca `edy iny eixack giken zyy ax

:mixg` ici lr hegyldì àðéîà àðî ,úLL áø øîàil oipn ± ¨©©¥¤§¨£¦¨¨
ici lr hegyl leki epi` dwegx jxca `edy iny ,ok xnel

,mixg`,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúczxne` dxezd(i h xacna)Wi`' §©§¨©¦£¦¨¥¦
dUre mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` Wtpl `nh didi iM Wi ¦̀¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨

,''dl gqtøîàðdf weqtaàîè,ipy gqtl dgcpyøîàðåmbCøãá ¤©©¤¡©¨¥§¤¡©§¤¤
,ä÷Bçø§¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migqt(ycew zay meil)

,jkn micneleàîh äîepiid ,ipy gqtl dzgc dxezdy÷tqL ©¨¥¤¦¥
úBNòì Bãéagqtd z` zeyrl ezexyt`a yi ze`ivnay ± §¨©£

,epiptl o`k `vnp `ed ixdy ,oey`xa,äNBò Bðéàådxezdy meyn §¥¤
,oey`xa zeyrl eilr dxq`énð ä÷Bçø Cøc óà`edy in s` - ©¤¤§¨©¦

ote`a xaecn ,ipy gqtl dgcpy dwegx jxcaúBNòì Bãéa ÷tqL¤¦¥§¨©£
migily el yiy ,oey`xa gqtd z` zeyrl zexyt` el yiy -

,exear ehgyiyäNBò Bðéàå,zeyrl leki epi`y dxn` dxezde - §¥¤
iny ,zyy axk gkene .oey`xa gqtd ziiyrn ixnbl dgcpe
ezexyt`a yiy s` oey`xa gqt dyer epi` dwegx jxca `edy

.mixg` ici lr hegyl
:zyy ax zii`x z` dgec `xnbd,Cì øîà ïîçð áøåxyt` i` §©©§¨¨©¨

,dwegx jxca `vnpd xear mihgey oi`y `aiwr iaxn gikedl
y oeikdéîòèì àáé÷ò éaø,[ezhiyl-]ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà ,øáñ÷c ©¦£¦¨§©§¥§¨¨©¥£¦§§¦

,õøL àîè ìòfle hegyl mileki mixg` oi` ,xnelkmcd z` wex ©§¥¤¤
leahl lekie ,axrd cr wx `nh `edy s` ,uxyn `nhpd xear
`aiwr iax cnel jkle .dlila gqtd z` lek`le meid xdhdle
didi axray oebk ,zeyrl ecia wtiq m` s` `nhy myk ,`nhn
mihgey mixg` oi` ok it lr s` ,egqt z` lek`l lkeie xedh
s` ,oey`x gqtn ixnbl eze` dzgc dxezdy oeik ,exear miwxefe
`eal lkei axray oebk ,zeyrl ecia wtiqy dwegx jxca `vnpd

,exear mihgey mixg` oi` ,gqtd z` lek`le(äéì) àøéáñ àðàå©£¨§¦¨
[éì]xaeq ip` la` ±õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîk± ¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤

wx ez`nehy oeik ,uxy `nh xear gqtd z` mihgey mixg`y
dzgc dxezdy '`nh'e] ,dlila gqtd z` lek`l lekie ,cg` mei
cr xdhdl leki epi`y ,mini dray `nha `weec `ed ,ipy gqtl
milyexil `eal lekie dwegx jxca `edy in mb jk m` ,[axrd

.exear hegyl mixg` mileki ,dlila
,ipy gqtl migcpd md in zx`any `ziixa d`ian `xnbd

:ongp axk dpnn dgikeneïðaø eðz,`ziixaaúà ïéNBòL elà ¨©¨¨¥¤¦¤
gqtdéìòBáe [úBcðå] ,úBòøBönäå ïéòøBönä ,úBáfäå ïéáfä ,éðMä©¥¦©¨¦§©¨©§¨¦§©§¨§¦£¥

,úBãìBiäå úBcðzngn oey`xd gqtd z` zeyrl elki `ly ¦§©§
mileki mpi`e ,dkex` d`neh mi`nh md el` lky ,mz`neh

oke ,dlila gqtd z` lek`le mei eze`a leahlïéñeðàäå ïéââBMä©§¦§¨£¦
àîèå ,ïéãéænäå[zn `nh-].ä÷Bçø Cøãa äéäLå:`ziixad dywn §©§¦¦§¨¥§¤¨¨§¤¤§¨

ïk íà,ipy gqtl migcp micifnde miqep`d mibbeyd s`yänì ¦¥¨¨
øîàð`weec dxezaàîè.ipy gqtl dgcpy ¤¡©¨¥

dywn dn :dilr zeywdl ick `ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
`ziixadøîàð änì`nh aezkl dkixv dxezd ixd ,`nh ¨¨¤¡©

epcnll icka ipy gqtl dgcpyàì ïBLàøa ãaòéîì éòa éàc§¦¨¥§¤§©¨¦Ÿ
déì ïðé÷áLlr oey`xa gqtd z` zeyrl dvex `ed m` s`y ± ¨§¦©¥

m`y miqep`d x`yk epi`e ,ipyl dgcpe leki epi` mixg` ici
.ok zeyrl mileki ,oey`xa zeyrl mivex

:`xnbd zvxznàlà,`ziixad ziiyewa qexbl yi jkänì ïk íà ¤¨¦¥¨¨
'ä÷Bçø Cøãa' øîàðlk z` dxeza xkfen `le ,ipy gqtl dgcpy ¤¡©§¤¤§¨

dazk dxezdy mrhd :`ziixad zvxzne .mixg`d miqep`d
ick `ed 'dwegx jxc',úøkä ïî BøèBôì`ly in s`y epcnll §§¦©¨¥

,zxkn xeht dwegx jxca didy meyn oey`xa gqtd z` aixwd
.dwegx jxca zeidl `ly xdfdl lkiy s`e

:ongp axk `ziixadn zwiicn `xnbdäöøeä øîàc ïàîëejkne ± §©§¨©§¨
dxezdy zvxzn `le ,dwegx jxc xn`p dnl dywn `ziixady
zeyrl dvex m` s` dgcp dwegx jxca `vnpdy epl drinyn
jxca `vnpdy ongp axk gken ,gily ici lr oey`xa gqtd z`
la` ,oey`xa gqtd z` exear zeyrl gily gelyl leki dwegx
leki m` s` ipy gqtl dgcp dwegx jxcy xaeqy zyy axl
ixdy ,'dwegx jxc' xn`p recn dyw `l ,gily ici lr hegyl

ipy gqtl dgcpy epl rinydl dxezd dkixvhegyl lekiy s`
.gily ici lr

gqta zeaiig [zecleie zecp oebk] miypy `ziixaa lirl epipy
:zxg` `ziixan dxizq jk lr dywn `xnbd .ipyéî éðMa äMà¦¨©¥¦¦

àáéiçéî,ipy gqta zaiig dy` ike ±àéðz àäåepipy `lde - ¦©§¨§¨©§¨
,`ziixaaLôð àîè àlà éðMä úà ïéNBò eäé àì ìBëé[zn `nh-] ¨Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¤¤

,ä÷Bçø Cøãa äéäLåweqta miyxetny(i h xacna)gqtl migcpy §¤¨¨§¤¤§¨
la` ,ipy,úBcð éìòBáe ïéòøBöîe ïéáægqtd z` zeyrl elki `ly ¨¦§¨¦£¥¦

,mz`neh zngn oey`xaïépî,ipy gqtl migcp md mbyãeîìz ¦©¦©§
øîBì(my),ipy gqt iablLéà Léà'jkne ,'Wtpl `nh didi iM ©¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

rnyn ,'`nh' dazk `l` ,'zna rbi ik yi`' dazk `l dxezdy
dyxc miyxec 'ytpl' zaizne ,ipy gqtl migcp mi`nhd lky

lirl x`eank ,zxg`(.fq)zeafy `ziixaa xkfen `ly jkne .
`lye ,eze` zeyer opi` miypy rnyn ,ipy gqtl zegcp zecleie

.lirl d`aedy `ziixad ixack
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmiypy da x`eany `ziixad Ÿ©§¨¨

y gqt zeyer,ipéñBé éaølirl xaeqy ,`id(:`v)zeaiig miypy ©¦¥
.ipy gqtaàä,ipy gqtn miyp zxhety `ziixadéaøå äãeäé éaø ¨©¦§¨§©¦

ïBòîLmixaeqy ,`id(my).ea zeaiig opi`y ¦§
dyr `ly in iabl mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
dyr m` elit` e` ,bbeya dyr `l ipyd z`e ,cifna oey`x gqt
z` dyr `l m` oke ,oey`xa cifdy lr zxk aiig m`d ,ipyd z`
lr zxk aiig m`d ,cifna dyr `l ipyd z`e bbeya oey`xd

:cala ipydïðaø eðz,cifna oey`x gqt dyr `ly in ,`ziixaa ¨©¨¨
,ïBLàøä ìò úøk áéiç,bbey did ipy gqta m` s`ådyr `l m` ©¨¨¥©¨¦§

,cifna ipyd z`,éðMä ìò úøk áéiç,bbey did oey`xa m` s` ©¨¨¥©©¥¦
,øîBà ïúð éaø .éaø éøác,cifna oey`xd z` dyr `l m`áéiç ¦§¥©¦©¦¨¨¥©¨

,ïBLàøä ìò úøklr zxk aeig yiy ,ipyd z` dyr m` s` ¨¥©¨¦
,cala oey`xdéðMä ìò øeèôeoey`xd z` m` ,ea cifd m` s` ¨©©¥¦

.ipyd lr zxk oi`y ,bbeya dyr `l,øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£©§¨¥
ïBLàøä [ìò] óà,ea cifd m`äNò àì ïk íà àlà ,úøk áéiç Bðéà ©©¨¦¥©¨¨¥¤¨¦¥Ÿ¨¨

s` cifna,éðMä úàxeht ea bbyy e` ipyd z` dyr m` la` ¤©¥¦
.zxkn

ez `xnbd:xg` mewna mzwelgna ozp iaxe iax zwelgn z` dl
eäééîòèì eãæàå,edexn` mzhiyl ,ozp iaxe iax exn`y df xace ± §¨§§©§©§

àéðúc,`ziixaa epipyy ±íéçñt éðL ïéa øéibúpL øbgqt oia±] §©§¨¥¤¦§©¥¥§¥§¨¦
,[ipyl oey`xìécâäL ïè÷ ïëå[lecb dyrpy±],íéçñt éðL ïéa §¥¨¨¤¦§¦¥§¥§¨¦

ïBLàøì ÷e÷fL ìk ,øîBà ïúð éaø .éaø éøác ,éðL çñt úBNòì áéiç©¨©£¤©¥¦¦§¥©¦©¦¨¨¥Ÿ¤¨¨¦
,éðMì ÷e÷æe,éðMì ÷e÷æ ïéà ïBLàøì ÷e÷æ ïéàL ìëdidy in ,xnelk ¨©¥¦Ÿ¤¥¨¨¦¥¨©¥¦

ine ,ipyd z` zeyrl aeig el yi ,e`yr `le oey`x gqta aiig
,zeevnd lkn xehty ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `ly

.ipy gqta mb aeig el oi`
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîadna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .`iawr oa `ippg iaxe ozp iaxe iax ewlgpéaø©¦
,øáñgqtìâø éðL[bg-],àeä Bîöò éðôa,oey`xl zekiiy el oi`e ¨©¥¦¤¤¦§¥©§

aiig ,ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `l m` s` jkl
oey`xa bby m` oke ,envr ipta lbx `edy ,ipy gqt zeyrl

e .cala ipyd lr zxk aiig ,ipya cifde,øáñ ïúð éaøgqtéðL ©¦¨¨¨©¥¦
Lz,àeä ïBLàøc ïéîeì,e`yr `le oey`xa aiig didy in ,epiidc ©§¦§¦

miaiig eid `ly ohwe xb jkl ,enilydl zexyt` el dpzip
z` milydl mikixv mpi`y ,ipya mb miaiig mpi` ,oey`xa
daeg epi` ipydy ,xeht ipya cifde oey`xa bby m` oke ,oey`xd

la` ,bby ixd oey`xae ,oey`xl minelyz `l` envr iptaéðewz©¥
déì ïéwúî àì ïBLàøìaeig z` zpwzn dpi` ipy gqt ziiyr ± ¨¦Ÿ§©¥¥

cifd m` jkle ,oey`xa gqtd z` aixwd `ly inl ribnd zxkd
.ipyd z` dyr m` s` aiig oey`xa,øáñ àéá÷ò ïa àéððç éaøå§©¦£©§¨¤£©§¨¨©

àeä ïBLàøc àzðwz éðLoey`x gqt z` zpwzn ipy gqt ziiyr ± ¥¦©©§¨§¦
bbyy e` ipyd z` dyre oey`xa cifd m`y ,ely zxkd aeign
lr zxkd aeig xnb `ed ipydy oeik ,oey`xd lr zxkn xeht ,ea

.zxk aiig mdipya cifd xy`k wxe ,oey`xd
:ezhiy z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdìLeïzLiax ,iax-] §¨§¨

[`iawr oa `ippg iaxe ozpeLøc ãçà àø÷îecnl cg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§
xn`py ,ezhiyk cg` lk(bi h xacna)Cøãáe øBäè àeä øLà Léàäå'§¨¦£¤¨§¤¤
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המשך בעמוד ולח

ezny in` cenr bv sc ± iyily wxtmigqt
úåùòì åãéá ÷ôñ ùéù àîè äî.i`w onw `dc ,`pngx diigcc e`l i` Ðäùåò åðéàå

.zeyrl `pngx dil xq` `wc Ðúåùòì åãéá ÷ôñù ä÷åçø êøã óàel didy Ð

.diigc dgcnc ,dyer epi`c `pngx xn`we ,glyl migelyïéèçåù ïéà øáñ àáé÷ò éáø
õøù àîè ìò ïé÷øåæåxn`wc wtq i`de .`zxe`l ifgc ab lr s`e Ðdn :xn`w ikd Ð

`zxe`l lkinl ifgc ,zeyrl ecia wtqy `nh

op`e .eilr oiwxefe oihgey oi` ikd elit`e Ð

lekic inp i`d jkld ,oiwxefe oihgey ol `xiaq

dlik` zrya qpkil.eilr oiwxefe oihgey Ð

úåãð éìòåáå.dkex` d`neh el` lky Ðàîèå
.ytpl Ðïë íàå.ipyd z` miyer el` s`c Ð

àîè øîàð äîì.dinza Ðøîàð äîì àìà
ä÷åçø êøã`l carinl ira i`c meyn i` Ð

ciarzxn`z m`e .`ed dwegx jxca `d Ð

zyy axcke egqt glyi `lyzil `pz i`d Ð

.dvxed xn`c ,dil `xiaq ongp axk `l` ,dil

zyy axk i`cxninl dwegx jxc jixhvi` Ð

.ciaril `l ira i`càáééçî éîzecp ipzwc Ð

.zecleie'åë åäé àì ìåëézeaf ipzw `le Ð

.zecleieéñåé éáø àälirlc oiwxita xn`c Ð

).onvr ipta odilr oihgey ipya miyp :(a,`v

ïåòîù éáøå äãåäé éáø àä.zeyx ixn`c Ð

éðùä ìò úøë áééçå ïåùàøä ìò úøë áééçÐ

`l `xab cgae .df lre df lr yi zxk aeig

m`e .`kil `xab cga ilhw ixzc ,dl zgkyn

ze`hg izy aiigzi odipya bby m`c oiprlÐ

lr oiaiig oi` gqtc zxkc ,ikd xninl `kil

) zezixka opzc .z`hg ezbbygqtd :(`,a

`l` d`a z`hg oi`e ,`id dyr zevn dlinde

) aizkc ,e`l ly zxk zbby lrc `xwiexy`" :(

cg`a bby m`c dpin `wtp `l` ."dpiyrz `l

exiaga cifde odnxiibzpy xbl ,inp i` .aiig Ð

.migqt ipy oiaéðùä ìò øåèôåbby m`e Ð

.xeht ipya cifde oey`xaïåùàøä ìò óàm` Ð

m` la` .ipya s` cifiy cr zxk aiig epi` cifd

ea bby e` ipyd z` dyripyc ,ixnbl xeht Ð

cifne ,`ed oey`xc `zpwze oey`xc minelyz

dfi`a ,jkld ,oey`xc zxk ly exnb `ed ely

bbyy odn.xeht Ðåäééîòèì åãæàåiaxe iax Ð

.ozpìéãâäù.zexry ea egnv Ðúåùòì ïéáééç
éðùä úàzi`e ,`ed envr ipta lbx :xaqwc Ð

`lc o`nl elit`e ,diytp itp`a `aeig dil

.oey`xa ifgi`ïåùàøã ïéîåìùú`lc o`ne Ð

ipewz ,edine .ipy` aiigin `l oey`xa ifgi`

,dil owzn `l oey`xa cifd m` zxkn oey`xl

z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig :jkld

cifde oey`xa bby m` ipyd lr xehte .ipyd

,diytp itp`a `aeig dil zil `dc ,ipya

.bby ixd oey`xaeïåùàøã àúð÷úoey`xa cifd elit`c ,dilic zxkn Ðexhet ipyd Ð

.zxkd on'åâå áéø÷ä àì 'ä ïáø÷ éîð éàoeyla dfe ,zepeyl rax`a ynyn "ik"c Ð

oeyl enk `ziinw `zlinl `nrh iyextl dipin lirlc` i`w `le .dil opiyxc "i`"

) "`xwi ik" enk `id izixg` `zlin `l` ,"`dc") "xyrl dlkz ik" ,(ak mixacmy

) "rbtz ik" ,(ek.(bk zeny
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éëäopiqxbecia wtq oi`y `nh dn :("jzelrda" zyxt) ixtqa opiqxb oke ,mixtqd lka

dn :eixacl di`x `aiwr 'x iziine ,`aiwr 'xe xfril` 'xc `zbelt` mzd ipzine 'ek

d`neh iptn zeyrl ecia wtq oi`y `nhÐwegxy .zeyrl ecia wtq oi`y dwegx jxc s`

ax dl iziine .dcedi axl dlik` zrya e` ,`lerl dhigy zrya `al leki oi`y jk lk

dyer epi`e xn`wcn zyyÐ`lc rnyn

.`nhn dwegx jxc sili ilin lklc ,dvxed

oihgey oi` xaq `aiwr 'xc ongp ax ipyne

ediiexzc ,`nhn dwegx jxc sili jkle ,oiwxefe

.dhigy zrya efg `le dlik` zrya efg

wxf m` ,inp dicicleÐ`p` la` .dvxed `l

slinl `kil `zyde ,oiwxefe oihgey il `xiaq

zn `nha enk dwegx jxca dvxed `lcÐ

axe .dlik` zrya ifg `lc zn `nh ip`yc

.dfa ewelgiy `xaq oi`c ,oihgey inp xaq zyy

ab lr s` zn `nhn xnb `aiwr 'xc ixaqc `l`

e`lc :wgvi epiaxl d`xpe .jk lk dil inc `lc

dna `l` `nhn dwegx jxc sili `ywidn

`ywidn i`c .epivnÐongp ax ipyn `w i`n

oi`c ,dipin xnbip mewn lkn ?oihgey xaqc

i`c ,wgvi epiaxl dyw zvwe !ywidd lr oiaiyn

wid e`l`ed `yÐ.jxtinl `aeh `ki`

éáø:dniz Ð oiwxefe oihgey oi` xaq `aiwr

oi` xn`c o`nc xn` (a,v) lirl `dc ,dil `pn

mizn i`nh xn`c ,wgvi iaxk dl xaq oihgey

mileki oi` `edd meia :yixcwe .'ek lgy eid

xgnl `d ,zeyrlÐ`aiwr 'x eli`e .mileki

.wgvi iaxc dil zil (a,dk dkeq) "oyid" wxta

éàã:dniz Ð dil opiway `l carinl ira

`nh lr oihgey `pz i`dl dil `xiaqe li`ed

zxkidn exhetl xn`wcn ,uxyÐzxkn rnyn

wxf m` la` .xehtÐdvxed xn`c o`ne .dvxed

m` .oiwxefe oihgey xaqc (`,`t) lirl `pwiq`

ikide .dlila lek`l leki epi`y `xwc `nh ,ok

carinl ira i`c diazk ikdlc `cenlzd xn`w

Ðoeik ,dil opiway `lc `hiyt .dil opiway `l

inp `nhc .`wtp "elk` itl"ne lkinl ifg `lc

!(`,bk) migafc ipy wxta xn`ck mzdn ol `wtp

`l` ,ikdl jixhvi` `l `xw i`cec :xnel yie

exhetl `nh xn`p dnl :ipzwc meyn jixt

ira i` la` xeht zxkn :rnync ,zxkidn

carinlÐira i` `d :jixt jkld .ciar ivn

`l `nh `zyde .dil opiway `l carinl

dgcp yi`c opirny`l `l` azkinl jixhvi`

oizipznnc :wgvi epiaxl d`xpe .oigcp xeaiv oi`e

zxkidn oixeht el`y ipzwcÐaxk wcinl `kil

dvxed wxf m`c llkn ,oixeht ipzwcn :ongpÐ

ipzwc icii`e ,dvxed `l wxf m` oicd `edc

oiaiig `tiqÐ.zyy axl oizipznn di`x iziin lirlc ,xity iz`e .oixeht `yix `pz

àìàdwegx jxc edfi` :onwl xn`c ,dcedi axl :dyw Ð 'ek dwegx jxc xn`p dnlÐ

`hiyt ?il dnl `pngx azkc dwegx jxc ,dlik` zrya qpkil leki oi`y lk

micxtae miqeqa qpkil lekic meyn i`e !dlik`l ifg `l `dc ,xehtcÐ,onwl ok m`

aiig `di leki micxtae miqeqa qpkil lekie miricenl ueg did :ipzwcÐ:xnel cenlz

dwegx jxc llk azkinl jixhvi` `l `d ?`xw `edd jixhvi` i`n`e ."did `l jxcae"

envr wigxdy dn lr zxk aiigc jzrc `wlqc xnel oi`e !micxtae miqeqa qpkil lekic `kid meyn `l`Ð`nh xn`p dnl jixt i`n ok m`cÐ`d ,dil opiway `l carinl ira i`c

d`xpe .envr `nihy dn lr aiigilc jzrc `wlqc zxkn exhetl xn`pc ,xn`w xityoeyny epiaxloey`xa ifg `lc oeik `nip `lc ,azkinl jixhvi` dwegx jxce `nhc :mdxa` oa

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ozp iaxk xaqe ,ipya caril `làìlirl) "oilev cvik" wxtae ,iqei 'xk uxy `nh lr oiwxefe oihgey xaqc `ziixa jd iwenc :dniz Ð iqei 'x `d `iyw

.daeg ipya miypc xaqc i`na `l` iqei 'xk dl iwen `l `kdc :xnel yie !'ek oiwxefe oihgey oi` iqei 'x xaqwc wiqn medzd z`neh iab (`,`t
`ler
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migqt(ycew zay meil)

,jkn micneleàîh äîepiid ,ipy gqtl dzgc dxezdy÷tqL ©¨¥¤¦¥
úBNòì Bãéagqtd z` zeyrl ezexyt`a yi ze`ivnay ± §¨©£

,epiptl o`k `vnp `ed ixdy ,oey`xa,äNBò Bðéàådxezdy meyn §¥¤
,oey`xa zeyrl eilr dxq`énð ä÷Bçø Cøc óà`edy in s` - ©¤¤§¨©¦

ote`a xaecn ,ipy gqtl dgcpy dwegx jxcaúBNòì Bãéa ÷tqL¤¦¥§¨©£
migily el yiy ,oey`xa gqtd z` zeyrl zexyt` el yiy -

,exear ehgyiyäNBò Bðéàå,zeyrl leki epi`y dxn` dxezde - §¥¤
iny ,zyy axk gkene .oey`xa gqtd ziiyrn ixnbl dgcpe
ezexyt`a yiy s` oey`xa gqt dyer epi` dwegx jxca `edy

.mixg` ici lr hegyl
:zyy ax zii`x z` dgec `xnbd,Cì øîà ïîçð áøåxyt` i` §©©§¨¨©¨

,dwegx jxca `vnpd xear mihgey oi`y `aiwr iaxn gikedl
y oeikdéîòèì àáé÷ò éaø,[ezhiyl-]ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà ,øáñ÷c ©¦£¦¨§©§¥§¨¨©¥£¦§§¦

,õøL àîè ìòfle hegyl mileki mixg` oi` ,xnelkmcd z` wex ©§¥¤¤
leahl lekie ,axrd cr wx `nh `edy s` ,uxyn `nhpd xear
`aiwr iax cnel jkle .dlila gqtd z` lek`le meid xdhdle
didi axray oebk ,zeyrl ecia wtiq m` s` `nhy myk ,`nhn
mihgey mixg` oi` ok it lr s` ,egqt z` lek`l lkeie xedh
s` ,oey`x gqtn ixnbl eze` dzgc dxezdy oeik ,exear miwxefe
`eal lkei axray oebk ,zeyrl ecia wtiqy dwegx jxca `vnpd

,exear mihgey mixg` oi` ,gqtd z` lek`le(äéì) àøéáñ àðàå©£¨§¦¨
[éì]xaeq ip` la` ±õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîk± ¦§©§¨©£¦§§¦©§¥¤¤

wx ez`nehy oeik ,uxy `nh xear gqtd z` mihgey mixg`y
dzgc dxezdy '`nh'e] ,dlila gqtd z` lek`l lekie ,cg` mei
cr xdhdl leki epi`y ,mini dray `nha `weec `ed ,ipy gqtl
milyexil `eal lekie dwegx jxca `edy in mb jk m` ,[axrd

.exear hegyl mixg` mileki ,dlila
,ipy gqtl migcpd md in zx`any `ziixa d`ian `xnbd

:ongp axk dpnn dgikeneïðaø eðz,`ziixaaúà ïéNBòL elà ¨©¨¨¥¤¦¤
gqtdéìòBáe [úBcðå] ,úBòøBönäå ïéòøBönä ,úBáfäå ïéáfä ,éðMä©¥¦©¨¦§©¨©§¨¦§©§¨§¦£¥

,úBãìBiäå úBcðzngn oey`xd gqtd z` zeyrl elki `ly ¦§©§
mileki mpi`e ,dkex` d`neh mi`nh md el` lky ,mz`neh

oke ,dlila gqtd z` lek`le mei eze`a leahlïéñeðàäå ïéââBMä©§¦§¨£¦
àîèå ,ïéãéænäå[zn `nh-].ä÷Bçø Cøãa äéäLå:`ziixad dywn §©§¦¦§¨¥§¤¨¨§¤¤§¨

ïk íà,ipy gqtl migcp micifnde miqep`d mibbeyd s`yänì ¦¥¨¨
øîàð`weec dxezaàîè.ipy gqtl dgcpy ¤¡©¨¥

dywn dn :dilr zeywdl ick `ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
`ziixadøîàð änì`nh aezkl dkixv dxezd ixd ,`nh ¨¨¤¡©

epcnll icka ipy gqtl dgcpyàì ïBLàøa ãaòéîì éòa éàc§¦¨¥§¤§©¨¦Ÿ
déì ïðé÷áLlr oey`xa gqtd z` zeyrl dvex `ed m` s`y ± ¨§¦©¥

m`y miqep`d x`yk epi`e ,ipyl dgcpe leki epi` mixg` ici
.ok zeyrl mileki ,oey`xa zeyrl mivex

:`xnbd zvxznàlà,`ziixad ziiyewa qexbl yi jkänì ïk íà ¤¨¦¥¨¨
'ä÷Bçø Cøãa' øîàðlk z` dxeza xkfen `le ,ipy gqtl dgcpy ¤¡©§¤¤§¨

dazk dxezdy mrhd :`ziixad zvxzne .mixg`d miqep`d
ick `ed 'dwegx jxc',úøkä ïî BøèBôì`ly in s`y epcnll §§¦©¨¥

,zxkn xeht dwegx jxca didy meyn oey`xa gqtd z` aixwd
.dwegx jxca zeidl `ly xdfdl lkiy s`e

:ongp axk `ziixadn zwiicn `xnbdäöøeä øîàc ïàîëejkne ± §©§¨©§¨
dxezdy zvxzn `le ,dwegx jxc xn`p dnl dywn `ziixady
zeyrl dvex m` s` dgcp dwegx jxca `vnpdy epl drinyn
jxca `vnpdy ongp axk gken ,gily ici lr oey`xa gqtd z`
la` ,oey`xa gqtd z` exear zeyrl gily gelyl leki dwegx
leki m` s` ipy gqtl dgcp dwegx jxcy xaeqy zyy axl
ixdy ,'dwegx jxc' xn`p recn dyw `l ,gily ici lr hegyl

ipy gqtl dgcpy epl rinydl dxezd dkixvhegyl lekiy s`
.gily ici lr

gqta zeaiig [zecleie zecp oebk] miypy `ziixaa lirl epipy
:zxg` `ziixan dxizq jk lr dywn `xnbd .ipyéî éðMa äMà¦¨©¥¦¦

àáéiçéî,ipy gqta zaiig dy` ike ±àéðz àäåepipy `lde - ¦©§¨§¨©§¨
,`ziixaaLôð àîè àlà éðMä úà ïéNBò eäé àì ìBëé[zn `nh-] ¨Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¤¤

,ä÷Bçø Cøãa äéäLåweqta miyxetny(i h xacna)gqtl migcpy §¤¨¨§¤¤§¨
la` ,ipy,úBcð éìòBáe ïéòøBöîe ïéáægqtd z` zeyrl elki `ly ¨¦§¨¦£¥¦

,mz`neh zngn oey`xaïépî,ipy gqtl migcp md mbyãeîìz ¦©¦©§
øîBì(my),ipy gqt iablLéà Léà'jkne ,'Wtpl `nh didi iM ©¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

rnyn ,'`nh' dazk `l` ,'zna rbi ik yi`' dazk `l dxezdy
dyxc miyxec 'ytpl' zaizne ,ipy gqtl migcp mi`nhd lky

lirl x`eank ,zxg`(.fq)zeafy `ziixaa xkfen `ly jkne .
`lye ,eze` zeyer opi` miypy rnyn ,ipy gqtl zegcp zecleie

.lirl d`aedy `ziixad ixack
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmiypy da x`eany `ziixad Ÿ©§¨¨

y gqt zeyer,ipéñBé éaølirl xaeqy ,`id(:`v)zeaiig miypy ©¦¥
.ipy gqtaàä,ipy gqtn miyp zxhety `ziixadéaøå äãeäé éaø ¨©¦§¨§©¦

ïBòîLmixaeqy ,`id(my).ea zeaiig opi`y ¦§
dyr `ly in iabl mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
dyr m` elit` e` ,bbeya dyr `l ipyd z`e ,cifna oey`x gqt
z` dyr `l m` oke ,oey`xa cifdy lr zxk aiig m`d ,ipyd z`
lr zxk aiig m`d ,cifna dyr `l ipyd z`e bbeya oey`xd

:cala ipydïðaø eðz,cifna oey`x gqt dyr `ly in ,`ziixaa ¨©¨¨
,ïBLàøä ìò úøk áéiç,bbey did ipy gqta m` s`ådyr `l m` ©¨¨¥©¨¦§

,cifna ipyd z`,éðMä ìò úøk áéiç,bbey did oey`xa m` s` ©¨¨¥©©¥¦
,øîBà ïúð éaø .éaø éøác,cifna oey`xd z` dyr `l m`áéiç ¦§¥©¦©¦¨¨¥©¨

,ïBLàøä ìò úøklr zxk aeig yiy ,ipyd z` dyr m` s` ¨¥©¨¦
,cala oey`xdéðMä ìò øeèôeoey`xd z` m` ,ea cifd m` s` ¨©©¥¦

.ipyd lr zxk oi`y ,bbeya dyr `l,øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£©§¨¥
ïBLàøä [ìò] óà,ea cifd m`äNò àì ïk íà àlà ,úøk áéiç Bðéà ©©¨¦¥©¨¨¥¤¨¦¥Ÿ¨¨

s` cifna,éðMä úàxeht ea bbyy e` ipyd z` dyr m` la` ¤©¥¦
.zxkn

ez `xnbd:xg` mewna mzwelgna ozp iaxe iax zwelgn z` dl
eäééîòèì eãæàå,edexn` mzhiyl ,ozp iaxe iax exn`y df xace ± §¨§§©§©§

àéðúc,`ziixaa epipyy ±íéçñt éðL ïéa øéibúpL øbgqt oia±] §©§¨¥¤¦§©¥¥§¥§¨¦
,[ipyl oey`xìécâäL ïè÷ ïëå[lecb dyrpy±],íéçñt éðL ïéa §¥¨¨¤¦§¦¥§¥§¨¦

ïBLàøì ÷e÷fL ìk ,øîBà ïúð éaø .éaø éøác ,éðL çñt úBNòì áéiç©¨©£¤©¥¦¦§¥©¦©¦¨¨¥Ÿ¤¨¨¦
,éðMì ÷e÷æe,éðMì ÷e÷æ ïéà ïBLàøì ÷e÷æ ïéàL ìëdidy in ,xnelk ¨©¥¦Ÿ¤¥¨¨¦¥¨©¥¦

ine ,ipyd z` zeyrl aeig el yi ,e`yr `le oey`x gqta aiig
,zeevnd lkn xehty ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `ly

.ipy gqta mb aeig el oi`
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîadna ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .`iawr oa `ippg iaxe ozp iaxe iax ewlgpéaø©¦
,øáñgqtìâø éðL[bg-],àeä Bîöò éðôa,oey`xl zekiiy el oi`e ¨©¥¦¤¤¦§¥©§

aiig ,ohw e` ieb didy ,oey`x gqta aiigzp `l m` s` jkl
oey`xa bby m` oke ,envr ipta lbx `edy ,ipy gqt zeyrl

e .cala ipyd lr zxk aiig ,ipya cifde,øáñ ïúð éaøgqtéðL ©¦¨¨¨©¥¦
Lz,àeä ïBLàøc ïéîeì,e`yr `le oey`xa aiig didy in ,epiidc ©§¦§¦

miaiig eid `ly ohwe xb jkl ,enilydl zexyt` el dpzip
z` milydl mikixv mpi`y ,ipya mb miaiig mpi` ,oey`xa
daeg epi` ipydy ,xeht ipya cifde oey`xa bby m` oke ,oey`xd

la` ,bby ixd oey`xae ,oey`xl minelyz `l` envr iptaéðewz©¥
déì ïéwúî àì ïBLàøìaeig z` zpwzn dpi` ipy gqt ziiyr ± ¨¦Ÿ§©¥¥

cifd m` jkle ,oey`xa gqtd z` aixwd `ly inl ribnd zxkd
.ipyd z` dyr m` s` aiig oey`xa,øáñ àéá÷ò ïa àéððç éaøå§©¦£©§¨¤£©§¨¨©

àeä ïBLàøc àzðwz éðLoey`x gqt z` zpwzn ipy gqt ziiyr ± ¥¦©©§¨§¦
bbyy e` ipyd z` dyre oey`xa cifd m`y ,ely zxkd aeign
lr zxkd aeig xnb `ed ipydy oeik ,oey`xd lr zxkn xeht ,ea

.zxk aiig mdipya cifd xy`k wxe ,oey`xd
:ezhiy z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdìLeïzLiax ,iax-] §¨§¨

[`iawr oa `ippg iaxe ozpeLøc ãçà àø÷îecnl cg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§
xn`py ,ezhiyk cg` lk(bi h xacna)Cøãáe øBäè àeä øLà Léàäå'§¨¦£¤¨§¤¤
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המשך בעמוד ולח

ezny in` cenr bv sc ± iyily wxtmigqt
úåùòì åãéá ÷ôñ ùéù àîè äî.i`w onw `dc ,`pngx diigcc e`l i` Ðäùåò åðéàå

.zeyrl `pngx dil xq` `wc Ðúåùòì åãéá ÷ôñù ä÷åçø êøã óàel didy Ð

.diigc dgcnc ,dyer epi`c `pngx xn`we ,glyl migelyïéèçåù ïéà øáñ àáé÷ò éáø
õøù àîè ìò ïé÷øåæåxn`wc wtq i`de .`zxe`l ifgc ab lr s`e Ðdn :xn`w ikd Ð

`zxe`l lkinl ifgc ,zeyrl ecia wtqy `nh

op`e .eilr oiwxefe oihgey oi` ikd elit`e Ð

lekic inp i`d jkld ,oiwxefe oihgey ol `xiaq

dlik` zrya qpkil.eilr oiwxefe oihgey Ð

úåãð éìòåáå.dkex` d`neh el` lky Ðàîèå
.ytpl Ðïë íàå.ipyd z` miyer el` s`c Ð

àîè øîàð äîì.dinza Ðøîàð äîì àìà
ä÷åçø êøã`l carinl ira i`c meyn i` Ð

ciarzxn`z m`e .`ed dwegx jxca `d Ð

zyy axcke egqt glyi `lyzil `pz i`d Ð

.dvxed xn`c ,dil `xiaq ongp axk `l` ,dil

zyy axk i`cxninl dwegx jxc jixhvi` Ð

.ciaril `l ira i`càáééçî éîzecp ipzwc Ð

.zecleie'åë åäé àì ìåëézeaf ipzw `le Ð

.zecleieéñåé éáø àälirlc oiwxita xn`c Ð

).onvr ipta odilr oihgey ipya miyp :(a,`v

ïåòîù éáøå äãåäé éáø àä.zeyx ixn`c Ð

éðùä ìò úøë áééçå ïåùàøä ìò úøë áééçÐ

`l `xab cgae .df lre df lr yi zxk aeig

m`e .`kil `xab cga ilhw ixzc ,dl zgkyn

ze`hg izy aiigzi odipya bby m`c oiprlÐ

lr oiaiig oi` gqtc zxkc ,ikd xninl `kil

) zezixka opzc .z`hg ezbbygqtd :(`,a

`l` d`a z`hg oi`e ,`id dyr zevn dlinde

) aizkc ,e`l ly zxk zbby lrc `xwiexy`" :(

cg`a bby m`c dpin `wtp `l` ."dpiyrz `l

exiaga cifde odnxiibzpy xbl ,inp i` .aiig Ð

.migqt ipy oiaéðùä ìò øåèôåbby m`e Ð

.xeht ipya cifde oey`xaïåùàøä ìò óàm` Ð

m` la` .ipya s` cifiy cr zxk aiig epi` cifd

ea bby e` ipyd z` dyripyc ,ixnbl xeht Ð

cifne ,`ed oey`xc `zpwze oey`xc minelyz

dfi`a ,jkld ,oey`xc zxk ly exnb `ed ely

bbyy odn.xeht Ðåäééîòèì åãæàåiaxe iax Ð

.ozpìéãâäù.zexry ea egnv Ðúåùòì ïéáééç
éðùä úàzi`e ,`ed envr ipta lbx :xaqwc Ð

`lc o`nl elit`e ,diytp itp`a `aeig dil

.oey`xa ifgi`ïåùàøã ïéîåìùú`lc o`ne Ð

ipewz ,edine .ipy` aiigin `l oey`xa ifgi`

,dil owzn `l oey`xa cifd m` zxkn oey`xl

z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig :jkld

cifde oey`xa bby m` ipyd lr xehte .ipyd

,diytp itp`a `aeig dil zil `dc ,ipya

.bby ixd oey`xaeïåùàøã àúð÷úoey`xa cifd elit`c ,dilic zxkn Ðexhet ipyd Ð

.zxkd on'åâå áéø÷ä àì 'ä ïáø÷ éîð éàoeyla dfe ,zepeyl rax`a ynyn "ik"c Ð

oeyl enk `ziinw `zlinl `nrh iyextl dipin lirlc` i`w `le .dil opiyxc "i`"

) "`xwi ik" enk `id izixg` `zlin `l` ,"`dc") "xyrl dlkz ik" ,(ak mixacmy

) "rbtz ik" ,(ek.(bk zeny
øáñ÷
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éëäopiqxbecia wtq oi`y `nh dn :("jzelrda" zyxt) ixtqa opiqxb oke ,mixtqd lka

dn :eixacl di`x `aiwr 'x iziine ,`aiwr 'xe xfril` 'xc `zbelt` mzd ipzine 'ek

d`neh iptn zeyrl ecia wtq oi`y `nhÐwegxy .zeyrl ecia wtq oi`y dwegx jxc s`

ax dl iziine .dcedi axl dlik` zrya e` ,`lerl dhigy zrya `al leki oi`y jk lk

dyer epi`e xn`wcn zyyÐ`lc rnyn

.`nhn dwegx jxc sili ilin lklc ,dvxed

oihgey oi` xaq `aiwr 'xc ongp ax ipyne

ediiexzc ,`nhn dwegx jxc sili jkle ,oiwxefe

.dhigy zrya efg `le dlik` zrya efg

wxf m` ,inp dicicleÐ`p` la` .dvxed `l

slinl `kil `zyde ,oiwxefe oihgey il `xiaq

zn `nha enk dwegx jxca dvxed `lcÐ

axe .dlik` zrya ifg `lc zn `nh ip`yc

.dfa ewelgiy `xaq oi`c ,oihgey inp xaq zyy

ab lr s` zn `nhn xnb `aiwr 'xc ixaqc `l`

e`lc :wgvi epiaxl d`xpe .jk lk dil inc `lc

dna `l` `nhn dwegx jxc sili `ywidn

`ywidn i`c .epivnÐongp ax ipyn `w i`n

oi`c ,dipin xnbip mewn lkn ?oihgey xaqc

i`c ,wgvi epiaxl dyw zvwe !ywidd lr oiaiyn

wid e`l`ed `yÐ.jxtinl `aeh `ki`

éáø:dniz Ð oiwxefe oihgey oi` xaq `aiwr

oi` xn`c o`nc xn` (a,v) lirl `dc ,dil `pn

mizn i`nh xn`c ,wgvi iaxk dl xaq oihgey

mileki oi` `edd meia :yixcwe .'ek lgy eid

xgnl `d ,zeyrlÐ`aiwr 'x eli`e .mileki

.wgvi iaxc dil zil (a,dk dkeq) "oyid" wxta

éàã:dniz Ð dil opiway `l carinl ira

`nh lr oihgey `pz i`dl dil `xiaqe li`ed

zxkidn exhetl xn`wcn ,uxyÐzxkn rnyn

wxf m` la` .xehtÐdvxed xn`c o`ne .dvxed

m` .oiwxefe oihgey xaqc (`,`t) lirl `pwiq`

ikide .dlila lek`l leki epi`y `xwc `nh ,ok

carinl ira i`c diazk ikdlc `cenlzd xn`w

Ðoeik ,dil opiway `lc `hiyt .dil opiway `l

inp `nhc .`wtp "elk` itl"ne lkinl ifg `lc

!(`,bk) migafc ipy wxta xn`ck mzdn ol `wtp

`l` ,ikdl jixhvi` `l `xw i`cec :xnel yie

exhetl `nh xn`p dnl :ipzwc meyn jixt

ira i` la` xeht zxkn :rnync ,zxkidn

carinlÐira i` `d :jixt jkld .ciar ivn

`l `nh `zyde .dil opiway `l carinl

dgcp yi`c opirny`l `l` azkinl jixhvi`

oizipznnc :wgvi epiaxl d`xpe .oigcp xeaiv oi`e

zxkidn oixeht el`y ipzwcÐaxk wcinl `kil

dvxed wxf m`c llkn ,oixeht ipzwcn :ongpÐ

ipzwc icii`e ,dvxed `l wxf m` oicd `edc

oiaiig `tiqÐ.zyy axl oizipznn di`x iziin lirlc ,xity iz`e .oixeht `yix `pz

àìàdwegx jxc edfi` :onwl xn`c ,dcedi axl :dyw Ð 'ek dwegx jxc xn`p dnlÐ

`hiyt ?il dnl `pngx azkc dwegx jxc ,dlik` zrya qpkil leki oi`y lk

micxtae miqeqa qpkil lekic meyn i`e !dlik`l ifg `l `dc ,xehtcÐ,onwl ok m`

aiig `di leki micxtae miqeqa qpkil lekie miricenl ueg did :ipzwcÐ:xnel cenlz

dwegx jxc llk azkinl jixhvi` `l `d ?`xw `edd jixhvi` i`n`e ."did `l jxcae"

envr wigxdy dn lr zxk aiigc jzrc `wlqc xnel oi`e !micxtae miqeqa qpkil lekic `kid meyn `l`Ð`nh xn`p dnl jixt i`n ok m`cÐ`d ,dil opiway `l carinl ira i`c

d`xpe .envr `nihy dn lr aiigilc jzrc `wlqc zxkn exhetl xn`pc ,xn`w xityoeyny epiaxloey`xa ifg `lc oeik `nip `lc ,azkinl jixhvi` dwegx jxce `nhc :mdxa` oa

.`ed oey`xc oinelyz ipyc ozp iaxk xaqe ,ipya caril `làìlirl) "oilev cvik" wxtae ,iqei 'xk uxy `nh lr oiwxefe oihgey xaqc `ziixa jd iwenc :dniz Ð iqei 'x `d `iyw

.daeg ipya miypc xaqc i`na `l` iqei 'xk dl iwen `l `kdc :xnel yie !'ek oiwxefe oihgey oi` iqei 'x xaqwc wiqn medzd z`neh iab (`,`t
`ler
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קלד
ezny ina cenr bv sc ± iyily wxtmigqt

óãâî øáñ÷myd z` jxana zxk yic oeike .myd z` jxan epiid zxk dia aizkc Ð

.dey dxifbl `hg ze`iyp `hg ze`iyp ,dipin i`d siliïúð éáøåik i`dl dil iwen Ð

oey`xa zxkpe :dizlinl `nrh azinl dipin lirlc` i`we ,`dc oeyla`dc meyn Ð

.oey`xa ecrena aixwd `l 'd oaxwíùä úà êøáî åðééä åàìxxeyne xnfn `l` Ð

zezixka ikd dil `xiaqc `ki`c ,dxf dcearl

)ixinb `kdn e`l i` jxana zxk ol zile ,(a,f

.dlàéððç éáøåi` oeyl ik i`d yixc inp Ð

,`id izixg` `zlin e`l :xaqw `l` ,iaxk

cifna zxkpe :dia `lz `nwc zxk `l`

aixwi `l 'd oaxw m` oey`xc.ipyaïøîàãëÐ

.jxanl zxk ixenb`láééç ìëä éøáãcg Ð

.zxkáééç ïúð éáøå éáøìedl `xiaq `lc Ð

.oey`xc `zpwz ipycéðùá ãéæäå ïåùàøá ââù
áééç éáøìitp`a ipya zxk dil zi`c Ð

.diytpøåèô àéððç éáøå ïúð éáøì`l `dc Ð

.ea bby ixde ,oey`x` `l` zxk aizkäðùî
íéòéãåî.xird my Ð'ä ìò ãå÷ðÐ

,`a xacd hrnl cewip lke "dwegx"ay

.`kdn daiz `dl deinq :rnyncàøîâ
ïéìéî øùò äùîçjxc ocic `pz dil ixwcn Ð

jxc `lerl dil `xiaqe ,gqt iabl dwegx

dwegxdhigy zrya qpkil leki epi`y lk Ð

zrye .ribn epi`e jldn dhigy zry lk Ð

aizk miaxrd oiac ,jli`e meid zevgn dhigy

yya hgypy it lr s` ,cinze .cinzk dia

dvgne,jli`e ray zlgzn dxezd on epnf Ð

,zvw axrn itlk mwrzdl dngd zlgzny

.ilzek ixgynewxta `neia opixn` ikdc

) iyilyixgyn ikn mdxa`c dizelv :(a,gk

dlr opikxte .oldle meid zevgn epiide ,ilzek

:ipyne !dvgne yya hgyp cinz :opzc `dn

magx ipeekn `lc ycwnd zia ilzek ip`y

ivg cr `zxet mewira ixgyn `le odizgzn

jli`e ray zlgzn dhigy onf ,edine .ray

dngd rwyzyne ,dngd rwyzy cr jynpe

edfi`"a dngd zriwya lqtp mcc ,`l Ð

) "onewndngd zriwy cre zevgne (`,ep migaf

.opgei iaxc `d ik oilin xyr dyng jldnøáñ
äì.`ler Ðíãà êìäî äîëmeiae ipepia Ð

zelilde minidy ixyze oqip ztewzc ipepia

:oieyúåàñøô äøùò.oilin mirax` Ðúåìòî
ìéî äùîç äîçä õðä ãò øçùäziidy jk Ð

ddey dcbpke ,riwx ly eiaera z`vl dngd

z`v cre dzriwyn epiidc ,qpkil dzriwya

.miakekdïéúìú åùô.dzriwy cre dvpdn Ð

àúøåàìonf oi` aeyc ,dngd zriwyl Ð

,dngd zriwya lqtp miycw mcc ,dhigy

.miycw zhigya "onewn edfi`"a opixn`ckäìéëà úòùá.dwgxd cear opaxe ,dlild lk gqtd zlik` .dlild lk qpkil leki epi`y jk lk meid zevgn wegxy dlik` zry lk Ð

) `xza wxta ,zevg cr `ziixe`c xfrl` iaxle `aiwr iaxl zevg cr xen`e) `nw wxta zekxaae (a,kw.(`,hàéù÷ äãåäé áøìådlik` zrya qpkil leki epi`y lk :xn`c Ð

`zxe`l lkinl ifgi` `d ,xehtc `ed.aiig Ð'åë õøù àîè àäå) `nw wxta ediizbelte Ð.(a,v lirlàéù÷ àì éãéãì,`zxe`l ifgc i`dl `pxht dwegx jxcc ab lr s`c Ð

uxy `nh iab dil `paiigineqpkil lekic ab lr s`e aizk diiyr iabc .dhigy zrya qpkil leki oi`y dwegx jxc epiide ,xedhc `xeht `pngx `lz dwegx jxcc :`nrh epiid Ð

dlik` zryaglyl leki `dc ,diyr meyn e`le `id dlik` meyn d`nehc :`nrhe .d`neha `l` dwegx jxca dicic `xeht `pngx dlz `l `nhl la` .dixht `pngx Ð

uxy `nh e` ixw lra azk `le "ytp `nh" azkcn :cere .eizepaxw.`zxe`l ifg `lc `zkix` d`neha `l` ixht `l :dipin opirny Ð
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àìåòmcc ,driwy zligzn dhigy zry ied `lc `lerl dil `pn :dniz Ð dinrhl

ipy wxta ol `niiw `de ,"egaf z` eaixwd meia"n dil yixc dngd zriwya lqtp

.`ed `nni miakekd z`v crc (a,k) dlibncáøzrya qpkil leki epi`y lk xn` dcedi

`lerle ,dlild lke meid ivga qpkil leki `l miricend on dcedi axlc :dniz Ð dlik`

mezzqi`c :xnel yie !op` ifgipc ,dhigy zrya

:cere .(a,bk) dpyd y`xa opixn`ck ,mikxc

oinegz dil zi`c opiniiw `aiwr 'xc `ail`c

miricend on qpkil leki dcedi axle ,`ziixe`c

ediipia `kile dlild zlgza megzl jenq cr

.inlyexia rnyn oke ,i`d ilek `zyd

úøîà÷åÐ uxy `nh lr oiwxefe oihgey

xaq elit`e ,ikd xn`wc `ed dikxit dinel`l

ileklc ,mei leahn jxtinl ivn ded oihgey oi`

leki epi`y it lr s` ,eilr oiwxefe oihgey `nlr

.dhigy zrya qpkil

êøã,diyra diilzc Ð 'ek xedhl dwegx

s`e .'ek "zeyrl lcge did `l jxcae" :aizkc

yi`de" d`neh aizk diteb `xw `eddac ab lr

"xedh `ed xy`Ðaiigcn dlik` xza opilf`

`nh aizk `le ytp `nh aizkc ,uxy `nh

.uxy
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úà Cøáîa áéúëe ,íMä Cøáî eðééä ócâî :øáñ÷̈¨©§©¥©§§¨¥©¥§¦¦§¨¥¤
Bàèçî àëäc Bàèç éàä øîâå ,"Bàèç àNðå" :íMä©¥§¨¨¤§§¨©©¤§§¨¨¥¤§

úøk ïläl äî ,íúäc¯éaøå .úøk éîð ïàk óà §¨¨©§©¨¨¥©¨©¦¨¥§©¦
"ék" éàäc ,"äúøëðå çñtä úBNòì ìãçå" :øáñ ïúð̈¨¨©§¨©©£©¤©§¦§§¨§©¦

ìïaø÷ àäc :àðîçø øîà÷ éëäå ,àeä "àäc" ïBL §§¨§¨¦¨¨©©£¨¨§¨¨§©
"àOé Bàèç" éàä .ïBLàøa BãòBîa áéø÷ä àì 'äŸ¦§¦§£¨¦©¤§¦¨
úà Cøáî eðééä åàì ócâî :øáñ÷ ?déì ãéáò éàî©¨¥¥¨¨©§©¥¨©§§¨¥¤
,àëäc Bàèç éàäî íúäc Bàèç éàä øîâå ,íMä©¥§¨©©¤§§¨¨¥©¤§§¨¨

úøk àëä äî¯àéá÷ò ïa àéððç éaøå .úøk íúä óà ©¨¨¨¥©¨¨¨¥§©¦£©§¨¤£©§¨
'ä ïaø÷" éà "äúøëðå çñtä úBNòì ìãçå" :øáñ̈©§¨©©£©¤©§¦§§¨¦¨§©
éàî "àOé Bàèç" éàäå .éðMa "BãòBîa áéø÷ä àìŸ¦§¦§£©¥¦§©¤§¦¨©

äæáe äæa ãéæä :Ckìä .ïøîàãk ?déì ãéáò¯éøác ¨¥¥§©£©©¦§¨¥¦¨¤¨¤¦§¥
äæáe äæa ââL ,áéiç ìkä¯ãéæä ,øeèt ìkä éøác ©Ÿ©¨¨©¨¤¨¤¦§¥©Ÿ¨¥¦

éðMa ââLå ïBLàøa¯éaøì ,éáéiçî ïúð éaøìe éaøì ¨¦§¨©©¥¦§©¦§©¦¨¨§©§¦§©¦
éðMa ãéfäå ïBLàøa ââL .øeèt àéá÷ò ïa àéððç¯ïa àéððç éaøìe ïúð éaøì ,áéiç éaøì £©§¨¤£©§¨¨¨©¨¦§¦¦©¥¦§©¦©¨§©¦¨¨§©¦£©§¨¤

.øeèt àéá÷òäðùîéøác ,çeø ìëì dúcîëe ,õeçìå íéòéãBnä ïî ?ä÷Bçø Cøc àéä Bæéà £©§¨¨¥¦¤¤§¨¦©¦¦§©§¦¨¨§¨©¦§¥
ãe÷ð Cëéôì :éñBé éaø déì øîà .õeçìå äøæòä úte÷ñéàî :øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¦§©¨£¨¨§©¨©¥©¦¥§¦¨¨

.õeçìå äøæòä úte÷ñéàî àlà ,éàcå ÷BçøL éðtî àì øîBì 'ä ìòàøîâ:àleò øîà ©©Ÿ¦§¥¤¨©©¤¨¥¦§©¨£¨¨§©¨©¨
äðç øa øa äaø øîàc àä ék dì øáñ .àéåä ïéìéî øNò äMîç íéìLeøéì íéòéãBnä ïî¦©¦¦¦¨©¦£¦¨¨¨¦¦¨§¨¨©¨¦¨§¨©©¨©©¨¨

:ïðçBé éaø øîàíBia íãà Cläî änk¯änçä õðä ãòå øçMä úBìòî :úBàñøt äøNò ¨©©¦¨¨©¨§©¥¨¨©£¨¨©§¨¥£©©©§©¨¥©©¨
øñéîç .ïéúìz dì eLt .ïéìéî úLîç íéáëBkä úàö ãòå änçä úòé÷Mî ,ïéìéî úLîç£¥¤¦¦¦§¦©©©¨§©¥©¨¦£¥¤¦¦¨¨§¨¦£¥©
äæ éà :àleò øîàc ,déîòèì àleò .àúøBàì àîBéc àbìtî øñéîçå ,àîBéc àbìôì àøôvî¦©§¨§©§¨§¨©£¥©¦©§¨§¨§§¨¨§©§¥§¨©¨¥¤

ä÷Bçø Cøc àeä¯õðä ãò øçMä úBìòî :øî øîà .äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk ¤¤§¨¨¤¥¨¦¨¥¦§©§¦¨¨©¨¥£©©©©¨¥
änçä¯:áéúëe ,'åâå "íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe" :áéúëc ?ïì àðî .ïéìéî úLîç ©©¨£¥¤¦¦§¨¨¦§¦§©©©¨¨©¨¦©©§¨¦§¦

,àøúà àeää éì éæç éãéãì :àðéðç éaø øîàå ,"äøòBö àa èBìå õøàä ìò àöé LîMä"©¤¤¨¨©¨¨¤§¨£¨§¨©©¦£¦¨§¦¦£¦¦©©§¨
ä÷Bçø Cøc àeä äæéà :àleò øîà ,àôeb .ïéìéî äMîç àéåäå¯úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk §¨§¨£¦¨¦¦¨¨©¨¥¤¤¤§¨¨¤¥¨¦¨¥¦§©

Cãéãì :àleòì äaø déì øîà .äìéëà úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk :øîà äãeäé áøå .äèéçL§¦¨§©§¨¨©¨¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨£©¥©¨§¨§¦¨
äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk zøîàc àéL÷ Cãéãì .àéL÷ äãeäé áøìe ,àéL÷¯ ©§¨§©§¨©§¨§¦¨©§¨§¨§©§¨¤¥¨¦¨¥¦§©§¦¨

.õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL zøîà÷å ,äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàc ,õøL àîè àäå§¨§¥¤¤§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§¨¨§©§£¦§§¦©§¥¤¤
äìéëà úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk :øîàc :àéL÷ äãeäé áøìe¯ìBëéc ,õøL àîè àäå §©§¨©§¨§¨©¨¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨§¨§¥¤¤§¨

àéL÷ éãéãì àì :déì øîà !õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà øîà÷å ,äìéëà úòLa ñðkéì¦¨¥¦§©£¦¨§¨¨©¥£¦§§¦©§¥¤¤£©¥¨§¦¦©§¨
.àîhì ä÷Bçø Cøc ïéàå ,øBähì ä÷Bçø Cøc :àéL÷ àì éãéãì ,àéL÷ äãeäé áøì àìå§¨§©§¨©§¨§¦¦¨©§¨¤¤§¨©¨§¥¤¤§¨©¨¥
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

:`xnbd daiynøáñ÷xeqi`y iax xaeq ±ócâîdxeza xn`py ¨¨©§©¥
(l eh xacna),'DOr axTn `edd WtPd dzxkpe sCbn `Ed 'd z`' ,¤§©¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¤¤©¨

eðééä`edyCøáîz` [llwn-],íMä,zxk aiig jk lreáéúëe ©§§¨¥©¥§¦
íMä úà Cøáîa(eh ck `xwie)eidl` lNwi iM Wi` Wi`','Bàèç àNðå ¦§¨¥¤©¥¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

íúäc 'Bàèç'î àëäc 'Bàèç' éàä øîâådey dxifba iax cnele ± §¨©©¤§§¨¨¥¤§§¨¨
z` jxana xn`py 'e`hg'n ipy gqta dxn`py 'e`hg' zaiz z`

,mydïläl äîy myd z` jxana -aeig yi ,'e`hg' ea xn`p ©§©¨
,úøk[myd z` jxany epiid scbne] 'dzxkpe' scbna xn`py itk ¨¥

énð ïàk óàaeig yi 'e`hg' ea xn`py ipy gqta mb -.úøk ©¨©¦¨¥
:iax lr miwlegd zerc z` zx`an `xnbd,øáñ ïúð éaøå§©¦¨¨¨©

,xg` ote`a weqtd z` miyxecyäúøëðå çñtä úBNòì ìãçå'§¨©©£©¤©§¦§§¨
,'FcrnA aixwd `l 'd oAxw iM ,diOrn `edd WtPdì 'ék' éàäcïBL ©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©Ÿ¦§¦§Ÿ£§©¦§

àeä 'àäc','ixdy' oeyln `id ,weqta o`k dxn`py 'ik' zaizy ± §¨
,mcew xn`py dnl mrh zpizpk zynyneàðîçø øîà÷ éëäå± §¨¦¨¨©©£¨¨

dyr `l m`y ,'dzxkpe gqtd zeyrl lcge' ,dxezd zxne` jke
,zxk aiig oey`xa gqtd z`àäc[ixdy-]áéø÷ä àì 'ä ïaø÷' §¨¨§©Ÿ¦§¦

,'BãòBîagqtd z` aixwd `l ixdy ,xnelk.ïBLàøaitl `vnpe §£¨¦
`le oey`x gqt lr wx zxk aeig yiy ,weqta ozp iax ly exe`ia

.ipyd lr
,ipy gqt lr zxk aeig oi`y xaeqy ozp iaxl :`xnbd zl`ey

déì ãéáò éàî 'àOé Bàèç' éàäe`hg' zeaizdn cnel `ed dn ± ©¤§¦¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'`yiøáñ÷y ,xaeq ozp iax ±ócâîea xn`py ¨¨©§©¥

zxk aeigíMä úà Cøáî eðééä åàì,myd z` jxany eyexit oi` ± ¨©§§¨¥¤©¥
`l`epl oi` ok m`e ,dxf dcearl xxeyne xnfny eyexit scbn

,zxk aiigy myd z` jxan lr cenilíúäc 'Bàèç' éàä øîâå§¨©©¤§§¨¨
àëäc 'Bàèç' éàäîdxen`d 'e`hg' zaiz z` cnel `ed jkle ± ¥©¤§§¨¨

,gqta dxen`d 'e`hg' zaizn dey dxifba ,myd z` jxanaäî̈
àëäaeig yi '`yi e`hg' ea xn`py gqta o`ky myk ±óà ,úøk ¨¨¨¥©
íúäaiig 'e`hg `ype' ea xn`py myd z` jxana,úøkjkle ¨¨¨¥

.myd z` jxanl zxk aeig yiy cnll '`yi e`hg' gqta xn`p
:`iawr oa `ippg iax zhiy z` zx`an `xnbdïa àéððç éaøå§©¦£©§¨¤

,øáñ àéá÷ò,weqtd z` miyxec jkyçñtä úBNòì ìãçå' £©§¨¨©§¨©©£©¤©
,'äúøëðå,zxk aiig oey`x gqt dyr `l m` ,epiidéà[m`±]ïaø÷' §¦§§¨¦¨§©

,'BãòBîa áéø÷ä àì 'ägqtd z` mb dyr `l m` ,xnelk.éðMa Ÿ¦§¦§£©¥¦
epi` oey`xd lr s`y ,weqta `ippg iax ly exe`ia itl `vnp

.ipyd z` mb dyr `l ok m` `l` zxk aiig
:`xnbd zl`eydéì ãéáò éàî 'àOé Bàèç' éàäåiax cnel dn ± §©¤§¦¨©¨¦¥

zxk aeig oi` ezrcl ixd ,'`yi e`hg' zeaizdn `iawr oa `ippg
:`xnbd daiyn .envr ipta ipy gqt lrïøîàãkepxn`y itk ± §©£¨¨

z` jxanl zxk aeig '`yi e`hg'n micnely ,ozp iax zhiyl
.myd

:mzwelgnn mi`veid mipicd z` znkqn `xnbdäæa ãéæä ,Ckìä¦§¨¥¦¨¤
äæáe,cifna ipyde oey`xd gqtd z` lhia ±áéiç ìkä éøác.zxk ¨¤¦§¥©Ÿ©¨

øeèt ìkä éøác ,äæáe äæa ââL.cifna `l` zxk aeig oi`y ,zxkn ¨©¨¤¨¤¦§¥©Ÿ¨
éáéiçî ïúð éaøìe éaøì ,éðMa ââLå ïBLàøa ãéæälr zxk aiig ± ¥¦¨¦§¨©©¥¦§©¦§©¦¨¨¦©§¦

lr zxkd aeig z` owzn epi` ipy gqt mzrcly ,oey`xd
e ,oey`xd,øeèt àéá÷ò ïa àéððç éaøìixd ipya s` cifd `ly oeik §©¦£©§¨¤£©§¨¨

.zxkn exhete oey`xd lr aiigzpy zxkd aeig z` owzn `ed
áéiç éaøì ,éðMa ãéæäå ïBLàøa ââLiaxy ,ipya cifdy lr zxk ¨©¨¦§¥¦©¥¦§©¦©¨

e ,zxk aeig yi ecal ipy gqt lr mby xaeqàéððç éaøìe ïúð éaøì§©¦¨¨§©¦£©§¨
,øeèt àéá÷ò ïalr `l` zxk aeig xn`p `ly mixaeq mdy oeik ¤£©§¨¨

.ea bby ixde ,oey`x gqt

äðùî
lirl xen`k(:av)oaxw z` aixwdln xeht dwegx jxca didy in ,

.xii`a xyr drax`a eaixwne ,oqipa xyr drax`a epnfa gqtd
.'dwegx jxc' `id dn zx`an epzpyn

:dpynd zxxanä÷Bçø Cøc àéä Bæéàgqtd zaxwdn zxhetd ¥¦¤¤§¨
meid zevga cnery lk :dpynd zx`an .epnfaíéòéãBnä ïî¦©¦¦

õeçìåitlk dpnne ,milyexil dkenq `idy miricen xirdn ± §©
gx jxc `id ef ,milyexin xzei wegx ueg,dweçeø ìëì dúcîëe§¦¨¨§¨©

xeriy `ed ok ,milyexil miricen xird cvny wgxnd zcinke ±
,milyexi icivn cv lkl dwegx jxcøæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤

,øîBàcner `ed m` elit`úte÷ñéàîoztnn ±,õeçìå äøæòä ¥¥¦§©¨£¨¨§©
s` ,epnfa gqtd z` aixwdln xehte dwegx jxca cnerk aygp

.milyexi jeza `edyéñBé éaø (déì) øîàiax ixacl di`x ¨©¥©¦¥
,xfril`ãe÷ð Cëéôìdcewp dxeza dpyi okl ±ìòze`d'ä §¦¨¨©

'dwFgx' zaizay(i h xacna)e hrnl ick ,÷BçøL éðtî àì ,øîBì §¨©Ÿ¦§¥¤¨
éàcåzeyrln xeht `ed milyexin ynn wegx `edy iptn `l - ©©

,epnfa gqtd z`àlàcnerd s`õeçìå äøæòä úte÷ñéàîaygp ¤¨¥¦§©¨£¨¨§©
.milyexi jeza `edy s` ,dwegx jxca cnerk

àøîâ
drax` mei zevga cnerdy ,`aiwr iax ixaca dpyna epipy
`xnbd ,dwegx jxc `id ef ,uegle miricend on oqipa xyr

:milyexil miricen oiay wgxnd edn zx`an,àleò øîàzcn ¨©¨
wgxndä ïîxiràéåä ïéìéî øNò äMîç ,íéìLeøéì íéòéãBn.[eid-] ¦©¦¦¦¨©¦£¦¨¨¨¦¦¨§¨

dyng wgxna meid zevga cnerd ,`aiwr iax zrcly `vnp
zyxtn `xnbd .dwegx jxca cnerk aygp ,milyexin lin xyr
`ler :`xnbd zxne` .`aiwr iax zrc z` jk `ler x`ia recn

øîàc àä ék dì øáñ[xn`y enk-],ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø ¨©¨¦¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
íãà Cìäî änkipepiaíBéa`edyk ,ea miey dlilde meidy ipepia ©¨©£©¨¨§

,miakekd z`v cre xgyd zelrn jledúBàñøt äøNòody £¨¨©§¨
:jk `ed dwelgd oeayge .lin mirax`õðä ãòå øçMä úBìòî¥£©©©§©¨¥

änçäzkild onf `ed,ïéìéî úLîçokeúàö ãòå änçä úòé÷Mî ©©¨£¥¤¦¦¦§¦©©©¨§©¥
,ïéìéî úLîç íéáëBkäzelrny el` lin dxyr zigtp xy`ke ©¨¦£¥¤¦¦

,miakekd z`v cr driwydne upd cr xgydïéúìz dì eLt- ©¨§¨¦
:mzwelg `id jke .lin miyly driwyd cr dngd upn mix`yp

àîBéc àbìôì àøôvî øñéîçup] xweadn lin xyr dyng - £¥©¦©§¨§©§¨§¨
,meid zevg cr [dngdàúøBàì àîBéc àbìtî øñéîçådynge ± ©£¥©¦©§¨§¨§§¨

.[[dngd zriwy] axrd cr meid zevgn lin xyr
dngd zriwy cr meid zevgn `ler zrcly x`azpe xg`ne
cnerdy xn`y dny `vnp ,lin xyr dyng jelid onf `ed
,dwegx jxc `id ef lin xyr dyng milyexin wegx meid zevga
cr meid zevgny jelid wgxn milyexin wegx `edy epiid
jxc xeht z` `ler dlz recn zx`an `xnbd .dngd zriwy

:`xnbd zxne` .driwyd cr zevgn dkild onfa dwegxàleò¨
déîòèì,dwegx jxc xeht zxcbda ezhiyl ok xn` `ler ± §©§¥

ñðkéì ìBëé ïéàL ìk ,ä÷Bçø Cøc àeä äæ éà ,àleò øîàcdxfrl §¨©¨¥¤¤¤§¨Ÿ¤¥¨¦¨¥
äèéçL úòLam` mby mewna cnery lk ,xnelk ,gqtd oaxw ly ¦§©§¦¨

dxht ,dxfrl ribi `l dhigyd zry lka milyexil myn jli
zry dxezd ony oeike ,epnfa gqtd z` aixwdln dxezd eze`
dlz okl ,dngd zriwy cr meid zevgn `id gqtd zhigy
zevgny lin xyr dyng jelid onfa dwegx jxc xeht z` `ler

.driwyd cr
`ed dngd up cr xgyd zelrny cnlp okidn zx`an `xnbd

:lin dyng zkild onføî øîà,opgei iax ixaca lirl `aed ± ¨©©
yänçä õðä ãò øçMä úBìòîzkild onf `ed.ïéìéî úLîç ¥£©©©©¨¥©©¨£¥¤¦¦

:`xnbd zxxanïì àðî,ok epl oipn -áéúëczlvd iabl xn`py ± §¨¨¦§¦
mecq zkitd zrya mik`lnd ici lr mdxa` ly eig` oa hel

(eh hi ziy`xa),'åâå íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe',xn`l hFlA §©©©¨¨©¨¦©©§¨¦§¥Ÿ
hel didy ixd ,'xird oFrA dtQY oR ,'ebe LYW` z` gw mEw©¤¦§§¤¦¨¤©£¨¦

,xgyd zelra mecqaáéúëehel ywiay xg` ,cer my xn`pe ± §¦
xrev xird l` hlndl mik`lndn(bk hi my),ìò àöé LîMä'©¤¤¨¨©

,'äøòBö àa èBìå õøàäze`xidl ynyd z`ivi onfa ,xnelk ¨¨¤§¨£¨
,xrevl hel `a ,dngd up zry `idy ux`a,àðéðç éaø øîàå§¨©©¦£¦¨

àøúà àeää éì éæç éãéãìmecqny `edd mewnd z` izi`x ip` ± §¦¦£¦¦©©§¨
,xrevlàéåäå[my eide±],ïéìéî äMîçcr xgyd zelrny `vnp §¨§¨£¦¨¦¦
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קלה
ezny ina cenr bv sc ± iyily wxtmigqt

óãâî øáñ÷myd z` jxana zxk yic oeike .myd z` jxan epiid zxk dia aizkc Ð

.dey dxifbl `hg ze`iyp `hg ze`iyp ,dipin i`d siliïúð éáøåik i`dl dil iwen Ð

oey`xa zxkpe :dizlinl `nrh azinl dipin lirlc` i`we ,`dc oeyla`dc meyn Ð

.oey`xa ecrena aixwd `l 'd oaxwíùä úà êøáî åðééä åàìxxeyne xnfn `l` Ð

zezixka ikd dil `xiaqc `ki`c ,dxf dcearl

)ixinb `kdn e`l i` jxana zxk ol zile ,(a,f

.dlàéððç éáøåi` oeyl ik i`d yixc inp Ð

,`id izixg` `zlin e`l :xaqw `l` ,iaxk

cifna zxkpe :dia `lz `nwc zxk `l`

aixwi `l 'd oaxw m` oey`xc.ipyaïøîàãëÐ

.jxanl zxk ixenb`láééç ìëä éøáãcg Ð

.zxkáééç ïúð éáøå éáøìedl `xiaq `lc Ð

.oey`xc `zpwz ipycéðùá ãéæäå ïåùàøá ââù
áééç éáøìitp`a ipya zxk dil zi`c Ð

.diytpøåèô àéððç éáøå ïúð éáøì`l `dc Ð

.ea bby ixde ,oey`x` `l` zxk aizkäðùî
íéòéãåî.xird my Ð'ä ìò ãå÷ðÐ

,`a xacd hrnl cewip lke "dwegx"ay

.`kdn daiz `dl deinq :rnyncàøîâ
ïéìéî øùò äùîçjxc ocic `pz dil ixwcn Ð

jxc `lerl dil `xiaqe ,gqt iabl dwegx

dwegxdhigy zrya qpkil leki epi`y lk Ð

zrye .ribn epi`e jldn dhigy zry lk Ð

aizk miaxrd oiac ,jli`e meid zevgn dhigy

yya hgypy it lr s` ,cinze .cinzk dia

dvgne,jli`e ray zlgzn dxezd on epnf Ð

,zvw axrn itlk mwrzdl dngd zlgzny

.ilzek ixgynewxta `neia opixn` ikdc

) iyilyixgyn ikn mdxa`c dizelv :(a,gk

dlr opikxte .oldle meid zevgn epiide ,ilzek

:ipyne !dvgne yya hgyp cinz :opzc `dn

magx ipeekn `lc ycwnd zia ilzek ip`y

ivg cr `zxet mewira ixgyn `le odizgzn

jli`e ray zlgzn dhigy onf ,edine .ray

dngd rwyzyne ,dngd rwyzy cr jynpe

edfi`"a dngd zriwya lqtp mcc ,`l Ð

) "onewndngd zriwy cre zevgne (`,ep migaf

.opgei iaxc `d ik oilin xyr dyng jldnøáñ
äì.`ler Ðíãà êìäî äîëmeiae ipepia Ð

zelilde minidy ixyze oqip ztewzc ipepia

:oieyúåàñøô äøùò.oilin mirax` Ðúåìòî
ìéî äùîç äîçä õðä ãò øçùäziidy jk Ð

ddey dcbpke ,riwx ly eiaera z`vl dngd

z`v cre dzriwyn epiidc ,qpkil dzriwya

.miakekdïéúìú åùô.dzriwy cre dvpdn Ð

àúøåàìonf oi` aeyc ,dngd zriwyl Ð

,dngd zriwya lqtp miycw mcc ,dhigy

.miycw zhigya "onewn edfi`"a opixn`ckäìéëà úòùá.dwgxd cear opaxe ,dlild lk gqtd zlik` .dlild lk qpkil leki epi`y jk lk meid zevgn wegxy dlik` zry lk Ð

) `xza wxta ,zevg cr `ziixe`c xfrl` iaxle `aiwr iaxl zevg cr xen`e) `nw wxta zekxaae (a,kw.(`,hàéù÷ äãåäé áøìådlik` zrya qpkil leki epi`y lk :xn`c Ð

`zxe`l lkinl ifgi` `d ,xehtc `ed.aiig Ð'åë õøù àîè àäå) `nw wxta ediizbelte Ð.(a,v lirlàéù÷ àì éãéãì,`zxe`l ifgc i`dl `pxht dwegx jxcc ab lr s`c Ð

uxy `nh iab dil `paiigineqpkil lekic ab lr s`e aizk diiyr iabc .dhigy zrya qpkil leki oi`y dwegx jxc epiide ,xedhc `xeht `pngx `lz dwegx jxcc :`nrh epiid Ð

dlik` zryaglyl leki `dc ,diyr meyn e`le `id dlik` meyn d`nehc :`nrhe .d`neha `l` dwegx jxca dicic `xeht `pngx dlz `l `nhl la` .dixht `pngx Ð

uxy `nh e` ixw lra azk `le "ytp `nh" azkcn :cere .eizepaxw.`zxe`l ifg `lc `zkix` d`neha `l` ixht `l :dipin opirny Ð
áøìå

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

àìåòmcc ,driwy zligzn dhigy zry ied `lc `lerl dil `pn :dniz Ð dinrhl

ipy wxta ol `niiw `de ,"egaf z` eaixwd meia"n dil yixc dngd zriwya lqtp

.`ed `nni miakekd z`v crc (a,k) dlibncáøzrya qpkil leki epi`y lk xn` dcedi

`lerle ,dlild lke meid ivga qpkil leki `l miricend on dcedi axlc :dniz Ð dlik`

mezzqi`c :xnel yie !op` ifgipc ,dhigy zrya

:cere .(a,bk) dpyd y`xa opixn`ck ,mikxc

oinegz dil zi`c opiniiw `aiwr 'xc `ail`c

miricend on qpkil leki dcedi axle ,`ziixe`c

ediipia `kile dlild zlgza megzl jenq cr

.inlyexia rnyn oke ,i`d ilek `zyd

úøîà÷åÐ uxy `nh lr oiwxefe oihgey

xaq elit`e ,ikd xn`wc `ed dikxit dinel`l

ileklc ,mei leahn jxtinl ivn ded oihgey oi`

leki epi`y it lr s` ,eilr oiwxefe oihgey `nlr

.dhigy zrya qpkil

êøã,diyra diilzc Ð 'ek xedhl dwegx

s`e .'ek "zeyrl lcge did `l jxcae" :aizkc

yi`de" d`neh aizk diteb `xw `eddac ab lr

"xedh `ed xy`Ðaiigcn dlik` xza opilf`

`nh aizk `le ytp `nh aizkc ,uxy `nh

.uxy
axl
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úà Cøáîa áéúëe ,íMä Cøáî eðééä ócâî :øáñ÷̈¨©§©¥©§§¨¥©¥§¦¦§¨¥¤
Bàèçî àëäc Bàèç éàä øîâå ,"Bàèç àNðå" :íMä©¥§¨¨¤§§¨©©¤§§¨¨¥¤§

úøk ïläl äî ,íúäc¯éaøå .úøk éîð ïàk óà §¨¨©§©¨¨¥©¨©¦¨¥§©¦
"ék" éàäc ,"äúøëðå çñtä úBNòì ìãçå" :øáñ ïúð̈¨¨©§¨©©£©¤©§¦§§¨§©¦

ìïaø÷ àäc :àðîçø øîà÷ éëäå ,àeä "àäc" ïBL §§¨§¨¦¨¨©©£¨¨§¨¨§©
"àOé Bàèç" éàä .ïBLàøa BãòBîa áéø÷ä àì 'äŸ¦§¦§£¨¦©¤§¦¨
úà Cøáî eðééä åàì ócâî :øáñ÷ ?déì ãéáò éàî©¨¥¥¨¨©§©¥¨©§§¨¥¤
,àëäc Bàèç éàäî íúäc Bàèç éàä øîâå ,íMä©¥§¨©©¤§§¨¨¥©¤§§¨¨

úøk àëä äî¯àéá÷ò ïa àéððç éaøå .úøk íúä óà ©¨¨¨¥©¨¨¨¥§©¦£©§¨¤£©§¨
'ä ïaø÷" éà "äúøëðå çñtä úBNòì ìãçå" :øáñ̈©§¨©©£©¤©§¦§§¨¦¨§©
éàî "àOé Bàèç" éàäå .éðMa "BãòBîa áéø÷ä àìŸ¦§¦§£©¥¦§©¤§¦¨©

äæáe äæa ãéæä :Ckìä .ïøîàãk ?déì ãéáò¯éøác ¨¥¥§©£©©¦§¨¥¦¨¤¨¤¦§¥
äæáe äæa ââL ,áéiç ìkä¯ãéæä ,øeèt ìkä éøác ©Ÿ©¨¨©¨¤¨¤¦§¥©Ÿ¨¥¦

éðMa ââLå ïBLàøa¯éaøì ,éáéiçî ïúð éaøìe éaøì ¨¦§¨©©¥¦§©¦§©¦¨¨§©§¦§©¦
éðMa ãéfäå ïBLàøa ââL .øeèt àéá÷ò ïa àéððç¯ïa àéððç éaøìe ïúð éaøì ,áéiç éaøì £©§¨¤£©§¨¨¨©¨¦§¦¦©¥¦§©¦©¨§©¦¨¨§©¦£©§¨¤

.øeèt àéá÷òäðùîéøác ,çeø ìëì dúcîëe ,õeçìå íéòéãBnä ïî ?ä÷Bçø Cøc àéä Bæéà £©§¨¨¥¦¤¤§¨¦©¦¦§©§¦¨¨§¨©¦§¥
ãe÷ð Cëéôì :éñBé éaø déì øîà .õeçìå äøæòä úte÷ñéàî :øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¦§©¨£¨¨§©¨©¥©¦¥§¦¨¨

.õeçìå äøæòä úte÷ñéàî àlà ,éàcå ÷BçøL éðtî àì øîBì 'ä ìòàøîâ:àleò øîà ©©Ÿ¦§¥¤¨©©¤¨¥¦§©¨£¨¨§©¨©¨
äðç øa øa äaø øîàc àä ék dì øáñ .àéåä ïéìéî øNò äMîç íéìLeøéì íéòéãBnä ïî¦©¦¦¦¨©¦£¦¨¨¨¦¦¨§¨¨©¨¦¨§¨©©¨©©¨¨

:ïðçBé éaø øîàíBia íãà Cläî änk¯änçä õðä ãòå øçMä úBìòî :úBàñøt äøNò ¨©©¦¨¨©¨§©¥¨¨©£¨¨©§¨¥£©©©§©¨¥©©¨
øñéîç .ïéúìz dì eLt .ïéìéî úLîç íéáëBkä úàö ãòå änçä úòé÷Mî ,ïéìéî úLîç£¥¤¦¦¦§¦©©©¨§©¥©¨¦£¥¤¦¦¨¨§¨¦£¥©
äæ éà :àleò øîàc ,déîòèì àleò .àúøBàì àîBéc àbìtî øñéîçå ,àîBéc àbìôì àøôvî¦©§¨§©§¨§¨©£¥©¦©§¨§¨§§¨¨§©§¥§¨©¨¥¤

ä÷Bçø Cøc àeä¯õðä ãò øçMä úBìòî :øî øîà .äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk ¤¤§¨¨¤¥¨¦¨¥¦§©§¦¨¨©¨¥£©©©©¨¥
änçä¯:áéúëe ,'åâå "íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe" :áéúëc ?ïì àðî .ïéìéî úLîç ©©¨£¥¤¦¦§¨¨¦§¦§©©©¨¨©¨¦©©§¨¦§¦

,àøúà àeää éì éæç éãéãì :àðéðç éaø øîàå ,"äøòBö àa èBìå õøàä ìò àöé LîMä"©¤¤¨¨©¨¨¤§¨£¨§¨©©¦£¦¨§¦¦£¦¦©©§¨
ä÷Bçø Cøc àeä äæéà :àleò øîà ,àôeb .ïéìéî äMîç àéåäå¯úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk §¨§¨£¦¨¦¦¨¨©¨¥¤¤¤§¨¨¤¥¨¦¨¥¦§©

Cãéãì :àleòì äaø déì øîà .äìéëà úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk :øîà äãeäé áøå .äèéçL§¦¨§©§¨¨©¨¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨£©¥©¨§¨§¦¨
äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk zøîàc àéL÷ Cãéãì .àéL÷ äãeäé áøìe ,àéL÷¯ ©§¨§©§¨©§¨§¦¨©§¨§¨§©§¨¤¥¨¦¨¥¦§©§¦¨

.õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL zøîà÷å ,äèéçL úòLa ñðkéì ìBëé ïéàc ,õøL àîè àäå§¨§¥¤¤§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§¨¨§©§£¦§§¦©§¥¤¤
äìéëà úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìk :øîàc :àéL÷ äãeäé áøìe¯ìBëéc ,õøL àîè àäå §©§¨©§¨§¨©¨¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨§¨§¥¤¤§¨

àéL÷ éãéãì àì :déì øîà !õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà øîà÷å ,äìéëà úòLa ñðkéì¦¨¥¦§©£¦¨§¨¨©¥£¦§§¦©§¥¤¤£©¥¨§¦¦©§¨
.àîhì ä÷Bçø Cøc ïéàå ,øBähì ä÷Bçø Cøc :àéL÷ àì éãéãì ,àéL÷ äãeäé áøì àìå§¨§©§¨©§¨§¦¦¨©§¨¤¤§¨©¨§¥¤¤§¨©¨¥

áøì

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

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

:`xnbd daiynøáñ÷xeqi`y iax xaeq ±ócâîdxeza xn`py ¨¨©§©¥
(l eh xacna),'DOr axTn `edd WtPd dzxkpe sCbn `Ed 'd z`' ,¤§©¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¤¤©¨

eðééä`edyCøáîz` [llwn-],íMä,zxk aiig jk lreáéúëe ©§§¨¥©¥§¦
íMä úà Cøáîa(eh ck `xwie)eidl` lNwi iM Wi` Wi`','Bàèç àNðå ¦§¨¥¤©¥¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

íúäc 'Bàèç'î àëäc 'Bàèç' éàä øîâådey dxifba iax cnele ± §¨©©¤§§¨¨¥¤§§¨¨
z` jxana xn`py 'e`hg'n ipy gqta dxn`py 'e`hg' zaiz z`

,mydïläl äîy myd z` jxana -aeig yi ,'e`hg' ea xn`p ©§©¨
,úøk[myd z` jxany epiid scbne] 'dzxkpe' scbna xn`py itk ¨¥

énð ïàk óàaeig yi 'e`hg' ea xn`py ipy gqta mb -.úøk ©¨©¦¨¥
:iax lr miwlegd zerc z` zx`an `xnbd,øáñ ïúð éaøå§©¦¨¨¨©

,xg` ote`a weqtd z` miyxecyäúøëðå çñtä úBNòì ìãçå'§¨©©£©¤©§¦§§¨
,'FcrnA aixwd `l 'd oAxw iM ,diOrn `edd WtPdì 'ék' éàäcïBL ©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©Ÿ¦§¦§Ÿ£§©¦§

àeä 'àäc','ixdy' oeyln `id ,weqta o`k dxn`py 'ik' zaizy ± §¨
,mcew xn`py dnl mrh zpizpk zynyneàðîçø øîà÷ éëäå± §¨¦¨¨©©£¨¨

dyr `l m`y ,'dzxkpe gqtd zeyrl lcge' ,dxezd zxne` jke
,zxk aiig oey`xa gqtd z`àäc[ixdy-]áéø÷ä àì 'ä ïaø÷' §¨¨§©Ÿ¦§¦

,'BãòBîagqtd z` aixwd `l ixdy ,xnelk.ïBLàøaitl `vnpe §£¨¦
`le oey`x gqt lr wx zxk aeig yiy ,weqta ozp iax ly exe`ia

.ipyd lr
,ipy gqt lr zxk aeig oi`y xaeqy ozp iaxl :`xnbd zl`ey

déì ãéáò éàî 'àOé Bàèç' éàäe`hg' zeaizdn cnel `ed dn ± ©¤§¦¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'`yiøáñ÷y ,xaeq ozp iax ±ócâîea xn`py ¨¨©§©¥

zxk aeigíMä úà Cøáî eðééä åàì,myd z` jxany eyexit oi` ± ¨©§§¨¥¤©¥
`l`epl oi` ok m`e ,dxf dcearl xxeyne xnfny eyexit scbn

,zxk aiigy myd z` jxan lr cenilíúäc 'Bàèç' éàä øîâå§¨©©¤§§¨¨
àëäc 'Bàèç' éàäîdxen`d 'e`hg' zaiz z` cnel `ed jkle ± ¥©¤§§¨¨

,gqta dxen`d 'e`hg' zaizn dey dxifba ,myd z` jxanaäî̈
àëäaeig yi '`yi e`hg' ea xn`py gqta o`ky myk ±óà ,úøk ¨¨¨¥©
íúäaiig 'e`hg `ype' ea xn`py myd z` jxana,úøkjkle ¨¨¨¥

.myd z` jxanl zxk aeig yiy cnll '`yi e`hg' gqta xn`p
:`iawr oa `ippg iax zhiy z` zx`an `xnbdïa àéððç éaøå§©¦£©§¨¤

,øáñ àéá÷ò,weqtd z` miyxec jkyçñtä úBNòì ìãçå' £©§¨¨©§¨©©£©¤©
,'äúøëðå,zxk aiig oey`x gqt dyr `l m` ,epiidéà[m`±]ïaø÷' §¦§§¨¦¨§©

,'BãòBîa áéø÷ä àì 'ägqtd z` mb dyr `l m` ,xnelk.éðMa Ÿ¦§¦§£©¥¦
epi` oey`xd lr s`y ,weqta `ippg iax ly exe`ia itl `vnp

.ipyd z` mb dyr `l ok m` `l` zxk aiig
:`xnbd zl`eydéì ãéáò éàî 'àOé Bàèç' éàäåiax cnel dn ± §©¤§¦¨©¨¦¥

zxk aeig oi` ezrcl ixd ,'`yi e`hg' zeaizdn `iawr oa `ippg
:`xnbd daiyn .envr ipta ipy gqt lrïøîàãkepxn`y itk ± §©£¨¨

z` jxanl zxk aeig '`yi e`hg'n micnely ,ozp iax zhiyl
.myd

:mzwelgnn mi`veid mipicd z` znkqn `xnbdäæa ãéæä ,Ckìä¦§¨¥¦¨¤
äæáe,cifna ipyde oey`xd gqtd z` lhia ±áéiç ìkä éøác.zxk ¨¤¦§¥©Ÿ©¨

øeèt ìkä éøác ,äæáe äæa ââL.cifna `l` zxk aeig oi`y ,zxkn ¨©¨¤¨¤¦§¥©Ÿ¨
éáéiçî ïúð éaøìe éaøì ,éðMa ââLå ïBLàøa ãéæälr zxk aiig ± ¥¦¨¦§¨©©¥¦§©¦§©¦¨¨¦©§¦

lr zxkd aeig z` owzn epi` ipy gqt mzrcly ,oey`xd
e ,oey`xd,øeèt àéá÷ò ïa àéððç éaøìixd ipya s` cifd `ly oeik §©¦£©§¨¤£©§¨¨

.zxkn exhete oey`xd lr aiigzpy zxkd aeig z` owzn `ed
áéiç éaøì ,éðMa ãéæäå ïBLàøa ââLiaxy ,ipya cifdy lr zxk ¨©¨¦§¥¦©¥¦§©¦©¨

e ,zxk aeig yi ecal ipy gqt lr mby xaeqàéððç éaøìe ïúð éaøì§©¦¨¨§©¦£©§¨
,øeèt àéá÷ò ïalr `l` zxk aeig xn`p `ly mixaeq mdy oeik ¤£©§¨¨

.ea bby ixde ,oey`x gqt

äðùî
lirl xen`k(:av)oaxw z` aixwdln xeht dwegx jxca didy in ,

.xii`a xyr drax`a eaixwne ,oqipa xyr drax`a epnfa gqtd
.'dwegx jxc' `id dn zx`an epzpyn

:dpynd zxxanä÷Bçø Cøc àéä Bæéàgqtd zaxwdn zxhetd ¥¦¤¤§¨
meid zevga cnery lk :dpynd zx`an .epnfaíéòéãBnä ïî¦©¦¦

õeçìåitlk dpnne ,milyexil dkenq `idy miricen xirdn ± §©
gx jxc `id ef ,milyexin xzei wegx ueg,dweçeø ìëì dúcîëe§¦¨¨§¨©

xeriy `ed ok ,milyexil miricen xird cvny wgxnd zcinke ±
,milyexi icivn cv lkl dwegx jxcøæòéìà éaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤

,øîBàcner `ed m` elit`úte÷ñéàîoztnn ±,õeçìå äøæòä ¥¥¦§©¨£¨¨§©
s` ,epnfa gqtd z` aixwdln xehte dwegx jxca cnerk aygp

.milyexi jeza `edyéñBé éaø (déì) øîàiax ixacl di`x ¨©¥©¦¥
,xfril`ãe÷ð Cëéôìdcewp dxeza dpyi okl ±ìòze`d'ä §¦¨¨©

'dwFgx' zaizay(i h xacna)e hrnl ick ,÷BçøL éðtî àì ,øîBì §¨©Ÿ¦§¥¤¨
éàcåzeyrln xeht `ed milyexin ynn wegx `edy iptn `l - ©©

,epnfa gqtd z`àlàcnerd s`õeçìå äøæòä úte÷ñéàîaygp ¤¨¥¦§©¨£¨¨§©
.milyexi jeza `edy s` ,dwegx jxca cnerk

àøîâ
drax` mei zevga cnerdy ,`aiwr iax ixaca dpyna epipy
`xnbd ,dwegx jxc `id ef ,uegle miricend on oqipa xyr

:milyexil miricen oiay wgxnd edn zx`an,àleò øîàzcn ¨©¨
wgxndä ïîxiràéåä ïéìéî øNò äMîç ,íéìLeøéì íéòéãBn.[eid-] ¦©¦¦¦¨©¦£¦¨¨¨¦¦¨§¨

dyng wgxna meid zevga cnerd ,`aiwr iax zrcly `vnp
zyxtn `xnbd .dwegx jxca cnerk aygp ,milyexin lin xyr
`ler :`xnbd zxne` .`aiwr iax zrc z` jk `ler x`ia recn

øîàc àä ék dì øáñ[xn`y enk-],ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø ¨©¨¦¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
íãà Cìäî änkipepiaíBéa`edyk ,ea miey dlilde meidy ipepia ©¨©£©¨¨§

,miakekd z`v cre xgyd zelrn jledúBàñøt äøNòody £¨¨©§¨
:jk `ed dwelgd oeayge .lin mirax`õðä ãòå øçMä úBìòî¥£©©©§©¨¥

änçäzkild onf `ed,ïéìéî úLîçokeúàö ãòå änçä úòé÷Mî ©©¨£¥¤¦¦¦§¦©©©¨§©¥
,ïéìéî úLîç íéáëBkäzelrny el` lin dxyr zigtp xy`ke ©¨¦£¥¤¦¦

,miakekd z`v cr driwydne upd cr xgydïéúìz dì eLt- ©¨§¨¦
:mzwelg `id jke .lin miyly driwyd cr dngd upn mix`yp

àîBéc àbìôì àøôvî øñéîçup] xweadn lin xyr dyng - £¥©¦©§¨§©§¨§¨
,meid zevg cr [dngdàúøBàì àîBéc àbìtî øñéîçådynge ± ©£¥©¦©§¨§¨§§¨

.[[dngd zriwy] axrd cr meid zevgn lin xyr
dngd zriwy cr meid zevgn `ler zrcly x`azpe xg`ne
cnerdy xn`y dny `vnp ,lin xyr dyng jelid onf `ed
,dwegx jxc `id ef lin xyr dyng milyexin wegx meid zevga
cr meid zevgny jelid wgxn milyexin wegx `edy epiid
jxc xeht z` `ler dlz recn zx`an `xnbd .dngd zriwy

:`xnbd zxne` .driwyd cr zevgn dkild onfa dwegxàleò¨
déîòèì,dwegx jxc xeht zxcbda ezhiyl ok xn` `ler ± §©§¥

ñðkéì ìBëé ïéàL ìk ,ä÷Bçø Cøc àeä äæ éà ,àleò øîàcdxfrl §¨©¨¥¤¤¤§¨Ÿ¤¥¨¦¨¥
äèéçL úòLam` mby mewna cnery lk ,xnelk ,gqtd oaxw ly ¦§©§¦¨

dxht ,dxfrl ribi `l dhigyd zry lka milyexil myn jli
zry dxezd ony oeike ,epnfa gqtd z` aixwdln dxezd eze`
dlz okl ,dngd zriwy cr meid zevgn `id gqtd zhigy
zevgny lin xyr dyng jelid onfa dwegx jxc xeht z` `ler

.driwyd cr
`ed dngd up cr xgyd zelrny cnlp okidn zx`an `xnbd

:lin dyng zkild onføî øîà,opgei iax ixaca lirl `aed ± ¨©©
yänçä õðä ãò øçMä úBìòîzkild onf `ed.ïéìéî úLîç ¥£©©©©¨¥©©¨£¥¤¦¦

:`xnbd zxxanïì àðî,ok epl oipn -áéúëczlvd iabl xn`py ± §¨¨¦§¦
mecq zkitd zrya mik`lnd ici lr mdxa` ly eig` oa hel

(eh hi ziy`xa),'åâå íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe',xn`l hFlA §©©©¨¨©¨¦©©§¨¦§¥Ÿ
hel didy ixd ,'xird oFrA dtQY oR ,'ebe LYW` z` gw mEw©¤¦§§¤¦¨¤©£¨¦

,xgyd zelra mecqaáéúëehel ywiay xg` ,cer my xn`pe ± §¦
xrev xird l` hlndl mik`lndn(bk hi my),ìò àöé LîMä'©¤¤¨¨©

,'äøòBö àa èBìå õøàäze`xidl ynyd z`ivi onfa ,xnelk ¨¨¤§¨£¨
,xrevl hel `a ,dngd up zry `idy ux`a,àðéðç éaø øîàå§¨©©¦£¦¨

àøúà àeää éì éæç éãéãìmecqny `edd mewnd z` izi`x ip` ± §¦¦£¦¦©©§¨
,xrevlàéåäå[my eide±],ïéìéî äMîçcr xgyd zelrny `vnp §¨§¨£¦¨¦¦
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המשך בעמוד ומח



קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migqt(oey`x meil)

íøéáòä ,àeä ElL íìBòä ìk íìBò ìL BðBaø åéðôì øîà[mtilgd-] ¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨¤§©£¦¥
äæ ï÷æì äNòà äî àeä Ceøa LBãwä øîà .úøçà äneàa[ryedl-] §¨©¤¤¨©©¨¨¨¤¡¤§¨¥¤

,eixacn ea xefgiy ickç÷å Cì ,Bì øîBàjlEì ãéìBäå ,äðBæ äMà ©¥§©¦¨¨§¥§
dpnníéðamdyíéðeðæ,mixg` ly e` jly md m` wtq ±øçàå ¨¦§¦§©©

éðt ìòî dçlL ,Bì øîBà Ckì ìBëé àeä íà ,EçBìL,dze` ¨©©§¨¥©¨¤¦¨¦§©
,zxg` dy`a dtilgdleìàøNé úà çìLà éðà óàmtilg`e ©£¦¤§©¤¦§¨¥

.zxg` dne`aøîàpL(my)úLà Eì ç÷ Cì òLBä ìà 'ä øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¤¥©¥©§¥¤
.'íéðeðæ éãìéå íéðeðæ§¦§©§¥§¦

:ryed mr rxi`y dn z` yexcl dkiynn `xnbdáéúëe(b my) §¦
,'íéìác úa øîBb úà çwiå Cìiå'z`xwp dzid recn,áø øîà ,øîBb ©¥¤©¦©¤¤©¦§¨¦¤¨©©

meynìkäLeidda íéøîBb,xnelk ,mal zee`z z`e mz`ia z` ¤©Ÿ§¦¨
z`xwp dzide .lkl zxwten dzidyúa©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א

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

.lirl x`eank ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqnyéà àlà¤¨¦
úøîày afy dpynd dxn`y dny ,xn`z m` ±úBiàø ézL äàø ¨§©¨¨§¥§¦

eilr mihgey,éòéáMas` xaecnìéáè àìcmcew lah `lyk ± ©§¦¦§Ÿ¨¦
`tiqa epipyy dn ,dywi ok m` ,eilr mihgey ok it lr s`e ,okl

y afyìL äàøLeilr mihgeyy zei`xéì änì ,éðéîMadnl ± ¨¨¨Ÿ©§¦¦¨¨¦
,df oic eprinydl dpynd dkxvedàzLädzrn ixd ±,øîBì Lé ©§¨¥©

y af m`y,éòéáMa úBiàø ézL äàøs`àéìòî àîèc ,ìéáè àìc ¨¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ¨¦§¨¥§©§¨
[xenb±]déåléò ïðé÷øæå ïðéèçL ,àeäaf ,eilr miwxefe mihgey ± ¨£¦©§¨§¦©¦¨¥

yìL äàøLgqtd axr lgyk ,zei`xad meidéì ìéáèc ,éðéîM± ¨¨¨Ÿ©§¦¦§¨¦¥
lenz`n lah xakyad meiàLéì÷c ,éòéáMd dylgpy ±äàîeè ©§¦¦¦§¦¨§¨

,elyïkL ìk àì`eddéåléò ïðé÷øæå ïðéèçLcmiwxefe mihgeyy ± Ÿ¨¤¥§¨£¦©§¨§¦©¦¨¥
,df oic eprinydl dpynd dkxved dnle ,eilròîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy afy epipyy dny ,o`kn gken i`ce `l` ±ézL äàø ¦¨¨¨§¥
déåléò ïðéèçLc éòéáMa úBiàø`l` df oi` ,eilr mihgeyy ± §¦©§¦¦§¨£¦©¦¨¥

ote`aìéáèc.lah xaky ± §¨¦
:`xnbd dgecàì,di`x ef oi` -Cì àîéà íìBòìxnel ip` leki ± Ÿ§¨¥¨¨

iriaya eilr mihgey zei`x izy d`xy afy epipyy dny ,jl
afa s` xaecnéøèöéàå ,ìéáè àìcCdkxved ok it lr s`e ± §Ÿ¨¦§¦§§¦

,ipinya eilr mihgey zei`x yly d`xy afy eprinydl dpynd
c meynàðéîà Czòc à÷ìñmrhdy ,xnel jzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

eilr mihgey zei`x izy d`xy afyàeä éòéáMameynBãéác ©§¦¦¦§¨
ïwúìlekiy ,axra gqtd z` lek`l lkeiy envr z` xiykdle §©¥

,xdhidle leahl `edìáàzei`x yly d`xy af,éðéîMai` £¨©§¦¦
meyn ,exear hegyl xyt`ïéàcdfáéø÷äì Bãéad z`aø÷ï §¥§¨§©§¦¨§¨

e ,mipdkd cia exqny xg`nàîéà`ny xnele yeygl yie ± ¥¨
déa éòLtd eryti ±íéðäk,edeaixwi `le ,epaxwaïì òîLî à÷ ¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨

z` xqny oeiky ,jkl yeygl oi`y ,dpynd epzrinyde ±
e ,meaixwi `ly yegl oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxwáøcë¦§©

äéòîLcr dxfrdn micner mipdkd oi`y `id dwfgy xn`y §©§¨
.dxtk ixqegn ly zepaxwd lk z` aixwdl miniiqny

:dpyna epipy'åëå ïéèçBL äáfäåd`ian `xnbd .ipinya dilr §©¨¨£¦
:df oipra `ziixaäáäà øa àãà áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨©¥§©£¨©©£¨

,dad` xa `c` ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå`c` ax el dywd ± §©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥

,mkg eze`l dad` xaàéæç éî dlL éòéáMa äáæ`id m`d ± ¨¨©§¦¦¤¨¦©§¨
ixde ,dxear hegyl die`xøîàc ïàîì eléôàxaeqy `lerl ± £¦§©§¨©

yéléî éðä ,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLa `l` epi` df oic ±àîè £¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥
àúøBàì éæçc ,õøLla` ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±àä ¤¤©£¦§§¨¨

ixd [ef daf-]äøtk àéúîc øçîì ãòdizepaxw z` d`iany ±àì ©§¨¨§©§¨©¨¨Ÿ
àéæçlek`l die`x dpi`y xg`ne ,miycwa lek`l die`x dpi` ± ©§¨

`l` .iriayd meia dxear hegyl xyt` i` i`cea axra gqtdn
àîéàmihgey dafy ,`ziixad ixaca xnele zepyl jl yi ± ¥¨
dilrad mei,éðéîM.axra gqtdn lek`l die`xy oeikn ©§¦¦

:`xnbd dywnàèéLtdkxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
c ,dfa yi yecig :`xnbd daiyn .erinydl `ziixadàîéúc eäî©§¥¨

xn`z `nyy ±c ïåékoiicr dly ipinya dafàøqçîzxqegn - ¥¨§§©§¨
äøtk,dizepaxw z` aixwdl dkixvy ,`idàì,dxear eaixwi ©¨¨Ÿ

,`id dyrn zxqegny oeikïì òîLî à÷`ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨

dxqny ote`a epiide ,dilr oihgey dyrn zxqegn `idy s`y
eryti `ny yeygl oi` f`y ,mipdk ly oic zial dizepaxw z`

e ,zepaxwd z` eaixwi `le mipdkd,äéòîL áøãëdwfgy xn`y ¦§©§©§¨
.dizepaxw z` mipdkd eaixwi i`cey `id

:xg` ote`a `ziixad z` `iad `piaxdén÷ àðz äcð ,øîà àðéáø©¦¨¨©¦¨¨¨©¥
dxaic `l ,dad` xa `c` ax iptl mkg eze` dpyy `ziixad ±

:d`py jke ,dcpa `l` ,dafaøîà .éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå§©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©
éòéáMa äcð ,déìdz`nehlàéæç éîaixwdl die`x `id m`d ± ¥¦¨©§¦¦¦©§¨

ixde ,dxearøîàc ïàîì eléôày xaeqy `lerl ±ïé÷øBæå ïéèçBL £¦§©§¨©£¦§§¦
,õøL àîè ìòuxy `nha `l` df oi`àúøBàì éæçc`ed ie`xy ± ©§¥¤¤©£¦§§¨

die`x dpi` iriayd meia dcpd la` ,axra miycw lek`l
oky ,axra miycwd z` lek`läìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨

e ,iriayd meid xg`y dlild cr zlaeh dpi` ±äãáòc éðéîL ãò©§¦¦§¨§¨
àéæç àì LîL áøòädpi`y `vnp ipinyd meia zlaehy oeike ± ©£¥¤¤Ÿ©§¨

.ipinyd mei xg`ly axrd cr miycwa lek`l die`xàîéà àlà¤¨¥¨
dilr oihgey dcpdy ,`ziixaa xnele zepyl jl yi ±.éðéîMa©§¦¦

:`xnbd zl`eyàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
,`ld ,erinydl `ziixadàzLä,xnel yi [dzrn-]äáf äîe ©§¨©¨¨

,äøtk àøqçéîc,miycwa dxizdl ick zepaxw `iadl dkixvy §¦©§¨©¨¨
y dpyna x`eanàøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§Ÿ¦©§¨

äøtk,miycwa lek`l dxizdl zepaxw `iadl dkixv dpi`y ± ©¨¨
øîéîì äëéøöxnel jixv ±dìò ïðé÷øæå ïðéèçLcmihgeyy ± §¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨

:`xnbd daiyn .dxear mcd z` miwxefedéì àëéøèöéà äcð± ¦¨¦§§¦¨¥
dl `ziixad dkxved i`ceae ,dcpa oicd z` eprinyà÷ àä̈¨

ïì òîLîwxy ,`ziixad epzrinyd df xace ±ïéà éðéîMa± ©§©¨©§¦¦¦
la` ,dxear hegyl xyt`àì éòéáMahegyl xyt` i` ± ©§¦¦Ÿ

meia leahl dleki dpi` dcpy eprinydl `ziixad d`ae ,dxear
,gqtd z` lek`l die`x `dz `l jk meyne ,iriaydìk ,àéðúãk¦§©§¨¨

úBìéáè éáéiç,xdhidl ick leahl mikixvy mi`nhd lk ± ©¨¥§¦
ïúìéáè`idíBiaoizndl mikixv mpi`e ,mz`nehl oexg`d §¦¨¨©

n ueg ,mz`neh ini enlyiy cr leahlnúãìBéå äcðyïúìéáè ¦¨§¤¤§¦¨¨
`idäìéla`ziixa `xnbd d`iane .mz`neh ini enlypy xg` ©©§¨

:df oicl xewnd z` zx`anyìBëé ,àéðúcy ,xnel ziidàäzdcp §©§¨¨§¥
íBé ãBòaî úìáBè,dz`nehl iriayd meid mlypy mcew ±ãeîìz ¤¤¦§©§

øîBìdcp iabl(hi eh `xwie),'dúcðá äéäz íéîé úòáL'zaize ©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
y epicnll d`ae ,`id zxzein 'didz'àäzdcpdìk dúcða §¥§¦¨¨¨

,äòáLiriayd meid xeariy mcew leahl dleki dpi`y xnelk ¦§¨
.dz`nehlúãìBéåc oeik ,dlila `l` zlaeh dpi` ok mbL÷zéà §¤¤¦§©
dywedy ±äcðìzcleia xn`py ,dipic lkaie)(a ai `xwzCp iniM' §¦¨¦¥¦©

z`neh inik mini dray d`nh zcleid didzy ,'`nhY DzFC§¨¦§¨
.dcp

äðùî
`ly yeygl yiy in xear gqtd z` mihgey m`d dpc dpynd

:axra gqtd z` lek`l lkeiïðBàälk ,eiaexwn cg` zny in ± ¨¥
lek`l lkei `le ,eznl `nhiy yyg yiy ,znd xawp `ly onf

,axra gqtd z`

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

המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

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

xg` lld zia exaqy enk xnelk ,dpexg` dpynk zxaeq ,envr
oa eivge car eivgy iny ,[oldl x`eank] i`ny zial ecedy
`ed ixd ,exxgyl epiciay oeike ,exxgyl eax z` oitek ,oixeg
zxaeq `ziixad eli`e ,envr xear hegyl lekie ,oixeg oak
zial ecedy mcew lld zia exaqy enk xnelk ,dpey`x dpynk
hegyl leki epi` jk meyne ,exxgyl eax z` oitek oi`y ,i`ny

`xnbd d`iane .ea ielz zecard wlg oi`y oeik ,envr liaya
exfg seqale i`ny zia lr lld zia ewlg dligzay dpynd z`

,i`ny ziak zexedlïðúc(d"n c"t oihib),ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤
úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç,ìlä ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥

,lld zia ixaca dpey`x dpynd efe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc migqt(iriax meil)

,dxegq ea zeyrl xac mda gwil zernBçñt ìò Bnò øçà äpîî§©¤©¥¦©¦§
ïéleç BãéaL úBòîe ,Búâéâç ìòå,mdìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL §©£¦¨¨¤§¨¦¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥

,ïäéçñt úàmda ynzydl mdly zernd eidie mxknl elkeiy ¤¦§¥¤
.mdikxv lkl

,`xnbd zxne`àøéæ éaøå äaøiax zwelgn xe`iaa ewlgp ©¨§©¦¥¨
,minkgeãçmdn cg` ±Búéiìöì íéöòa ,øîà,gqtd lyélek ©¨©§¥¦¦§¦¨¥

éâéìt àì àîìòmicen minkg s`y ,minkge iax ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¦
,el` zerna mzepwl lekiyàeä çñôc àzðwúc ïåéëcoeiky ± §¥¨§©©§¨§¤©

,gqtd zxykde oewizl mikxvp mivrdyéîc çñôc àôeâkixd ± §¨§¤©¨¥
.gqtd zernn mzepwl xyt`e ,envr gqtk mdéâéìt ékewlgpe ± ¦§¦¦

wxaziipwøBøîe ävîc ,el` zerna,éøáñ ïðaøcàäzlik`y ± ¦©¨¨©¨¨¨§¦¨
,xexne dvnéúéøçà äìéëà[zxg`-],àéäzlik`n wlg dpi`y £¦¨©£¦¦¦

,gqtd zernn mzepwl xeq` okle ,gqtdBøéLëäc ïåék ,øáñ éaøå§©¦¨©¥¨§¤§¥
àeä çñôcgqtd zlik` ikxvn md xexne zevn s`y oeik,àôeâk §¤©§¨
éîc çñôc.envr gqtk md ixd ±ãçåmdn cg`e ±ävîa ,øîà §¤©¨¥§©¨©§©¨

éâéìt àì àîìò élek énð øBøîeiax ewlgp `l xexne dvna s`y ± ¨©¦¥¨§¨Ÿ§¦¦
,gqtd zernn mzepwl lekiy micen mleke ,minkgeáéúëc± ¦§¦

gqta xn`py(`i h xacna),'eäìëàé íéøøîe úBvî ìò's`y ixd ©©§Ÿ¦Ÿ§ª
mzepwl leki i`cee ,gqtd zlik` ikxvn md xexnde dvnd

,gqtd zernneäðéð çñôc ïéøéLëîc ïåéëc,[md-]éîc çñôk± §¥¨§©§¦¦§¤©¦§§¤©¨¥
.envr gqtk md ixdéâéìt ékzepwl xzen m` wx ewlgpe ± ¦§¦¦

oebk ,llk gqtd ikxvn mpi`y mixac zerna,÷eìç Ba çwéì¦©¨
e,úélè Ba çwéìc' éøáñ ïðaøziad hrni m`øîà 'äOî úBéäî ¦©©¦©¨¨¨§¦¦§¦¤¨©

,àðîçøif` ,dyd ikxvn jzia hrni m`y yxcp `edeeäééçä ©£¨¨©£¥
,äOìmdn lawzy mincae ,gqtd lr miiepn cer dpnzy ici lr ©¤

leki dz` oi` jikxv x`yl la` ,gqtd ikxvl ynzydl lkez
.mda ynzydl,øáñ éaøåoi`e jzia hrni m`y ,jk yxcp `edy §©¦¨©

if` ,jikxv lk z` jläéçäz`î Eîöòd zern,äOxac s`y ©£¥©§§¦¤
el` zerna gwil dz` leki ,gqtl llk jxvp epi`y.

zl`ey .iax ixac z` yxtl iia` xaq cvik zx`an `xnbd
:`xnbd,øîàc ééaàìecdî÷Bàc åàì éàcinrdy `l m`y ±éaø §©©¥§¨©¦¨§§¨©¦

àéääì àéòLBàdxenza dpyn dze`l ±,Bçñt ìò äðBæ äpîîa ©§¨§©¦¦§©¤¨©¦§
dì ïðéî÷Bî éåä ,àéä éaøådze` cinrn iziid ±ad lkíéLã÷ §©¦¦£¥§¦©¨§¨¨¦

àaélàå ,íél÷ezhiyae ±[íél÷] íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc ©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦
ìáà ,àeä íéìòa ïBîî,iaxke gqta dpynd z` cinrn iziid `l §§¨¦£¨

y iax zrca xeaq iziidy oeikçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
mc` gqtd zerna wxe ,eyicwn epi`y wlg ea xizen mc`

,eixac lr zeywdl yi ,xiiynàéãäa éðz÷ àäxn`p ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨
`ed gqtd inca ynzydl lekiy mrhdy ,iax ixaca yexita

meyn,ïäéçñt úà ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòLx`ean ixde ¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥¤¦§¥¤
zvxzn .envr gqtd zyecwa s` xiiyn mc`y iax ixaca

:`xnbdàîéàyi jke ,md miyaeyn `ziixad ixacy xaq iia` ± ¥¨
,iax ixaca xnel,ïäéçñt úBòî ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥§¦§¥¤

zxeza mpzil elkeiy zpn lr mdizern z` eyicwdy epiidc
dpniy inl dpzna mepzie ,egqt lr mze` dpniy inl oileg

wlg ea mixi`yn milrad oi` ,envr gqtd la` .egqt lr mze`
ze` miyicwn mpi`y.e

äðùî
lirl dpyna x`ean(.`q),`ed leqt ,mi`nh myl hgypy gqty

xn`pe ,elk`l miie`x mpi` mdy meyn(c ai zeny)Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
myl gqtd z` hegyl jixvy df weqtn epcnle ,'dVd lr EQkŸŸ©©¤
eidie axra exdhiy mi`nhy ,dpynd zx`an dzre .eilke`
s` gqtd z` mdilr hegyl ozip ,gqtd z` lek`l miie`x

.md mi`nh oiicr dhigyd zryay
eilr exariy cr `nh `ed ixd ,daif ly zei`x izy d`exd
,mina laeh iriayd meiae ,aef mda d`xi `ly mini dray
la` .miycwa lek`l xzene ez`nehn xdhp ynyd aixriykle
meia zepaxw `iadl `ed jixv ,daif ly zei`x yly d`x m`

.miycw lek`l el xzen f` wxe ,ipinyd
åéìò ïéèçBL ,úBiàø ézL äàøL áægqtd axr lg m` ,gqtd z` ¨¤¨¨§¥§¦£¦¨¨

ad meiéòéáM,eyny aixriy cr xdhp epi`y s`e ,ezxdhl ©§¦¦
ixd mewn lkn ,miycw zlik`a `ed xeq` oiicr dhigyd zryae

m`e .gqtdn lek`l lkei dlilaìL äàøL,daif ly zei`x ¨¨¨Ÿ
åéìò ïéèçBLgqtd axr lg m`ad mei,BlL éðéîMlg m` la` £¦¨¨©§¦¦¤

z` `iaiy cry oeik ,eilr mihgey oi` ,ely iriaya gqt axr
ipinyd meia mle` .miycwa lek`l el xeq` ,ipinya eizepaxw
z` aixwie ,eizepaxw z` `iad `l oiicr m` s` eilr mihgey

.dlila elk`l lkei if`e gqtd zaxwd xg` eizepaxw
leahl dleki ,dzii`x zligzn mini dray mixaery xg` ,dcp

xdhidlem` ,dzcp ini xg`y mei xyr cg`a mc dz`x m`e .
zxneyy `ed dpice dphw daf `id ixd ,mipy e` cg` mei dz`x
meid zxgnl cg` mei wx `id zxteqy xnelk ,mei cbpk mei
dyly dz`x m`e .axra dxedhe ,mei eze`a zlaehe ,ea dz`xy
xetql dkixvy `ed dpice ,dlecb daf `id ixd ,mitevx mini
dxedhe iriayd meia zlaehe ,mc zii`x `la miiwp mini dray

.zepaxw `iadl dkixv ,ipinyd meiae ,axra
dlL éðMa äéìò ïéèçBL ,íBé ãâðk íBé úøîBLzligzn ipyd meia ± ¤¤§¤¤£¦¨¤¨©¥¦¤¨

m` oke ,dzii`xéLéìMa äéìò ïéèçBL ,íéîé éðL äúàømeia ± ¨£¨§¥¨¦£¦¨¤¨©§¦¦
gqtdn lek`l od zelekiy meyn ,dzii`x zligzn iyilyd

.axraäáfäåmiiwp dray xetql dkixvy zei`x yly dz`xy §©¨¨
,ipinyd meia zepaxw `iadlea äéìò ïéèçBLd meiéðéîM £¦¨¤¨©§¦¦

.dzxdhl

àøîâ
:uxy `nh liaya gqt aixwdl xyt` m` dpc `xnbdáø øîà̈©©

ïéèçBL ,áø øîà äãeäégqtd z`ïé÷øBæå,enc z`íBé ìeáè ìò- §¨¨©©£¦§§¦©§
,axra xedh didie ,ez`nehl lahy `nhíéøetk øqeçîe`nh ± §©¦¦

,miycwa lek`l exizdl ick zepaxw `iad `l oiicre xdhpy
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קלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc migqt(oey`x meil)

íøéáòä ,àeä ElL íìBòä ìk íìBò ìL BðBaø åéðôì øîà[mtilgd-] ¨©§¨¨¦¤¨¨¨¨¤§©£¦¥
äæ ï÷æì äNòà äî àeä Ceøa LBãwä øîà .úøçà äneàa[ryedl-] §¨©¤¤¨©©¨¨¨¤¡¤§¨¥¤

,eixacn ea xefgiy ickç÷å Cì ,Bì øîBàjlEì ãéìBäå ,äðBæ äMà ©¥§©¦¨¨§¥§
dpnníéðamdyíéðeðæ,mixg` ly e` jly md m` wtq ±øçàå ¨¦§¦§©©

éðt ìòî dçlL ,Bì øîBà Ckì ìBëé àeä íà ,EçBìL,dze` ¨©©§¨¥©¨¤¦¨¦§©
,zxg` dy`a dtilgdleìàøNé úà çìLà éðà óàmtilg`e ©£¦¤§©¤¦§¨¥

.zxg` dne`aøîàpL(my)úLà Eì ç÷ Cì òLBä ìà 'ä øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¤¥©¥©§¥¤
.'íéðeðæ éãìéå íéðeðæ§¦§©§¥§¦

:ryed mr rxi`y dn z` yexcl dkiynn `xnbdáéúëe(b my) §¦
,'íéìác úa øîBb úà çwiå Cìiå'z`xwp dzid recn,áø øîà ,øîBb ©¥¤©¦©¤¤©¦§¨¦¤¨©©

meynìkäLeidda íéøîBb,xnelk ,mal zee`z z`e mz`ia z` ¤©Ÿ§¦¨
z`xwp dzide .lkl zxwten dzidyúa©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc migqt(iriax meil)

.lirl x`eank ,mipdk ly oic zial eizepaxw z` xqnyéà àlà¤¨¦
úøîày afy dpynd dxn`y dny ,xn`z m` ±úBiàø ézL äàø ¨§©¨¨§¥§¦

eilr mihgey,éòéáMas` xaecnìéáè àìcmcew lah `lyk ± ©§¦¦§Ÿ¨¦
`tiqa epipyy dn ,dywi ok m` ,eilr mihgey ok it lr s`e ,okl

y afyìL äàøLeilr mihgeyy zei`xéì änì ,éðéîMadnl ± ¨¨¨Ÿ©§¦¦¨¨¦
,df oic eprinydl dpynd dkxvedàzLädzrn ixd ±,øîBì Lé ©§¨¥©

y af m`y,éòéáMa úBiàø ézL äàøs`àéìòî àîèc ,ìéáè àìc ¨¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ¨¦§¨¥§©§¨
[xenb±]déåléò ïðé÷øæå ïðéèçL ,àeäaf ,eilr miwxefe mihgey ± ¨£¦©§¨§¦©¦¨¥

yìL äàøLgqtd axr lgyk ,zei`xad meidéì ìéáèc ,éðéîM± ¨¨¨Ÿ©§¦¦§¨¦¥
lenz`n lah xakyad meiàLéì÷c ,éòéáMd dylgpy ±äàîeè ©§¦¦¦§¦¨§¨

,elyïkL ìk àì`eddéåléò ïðé÷øæå ïðéèçLcmiwxefe mihgeyy ± Ÿ¨¤¥§¨£¦©§¨§¦©¦¨¥
,df oic eprinydl dpynd dkxved dnle ,eilròîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy afy epipyy dny ,o`kn gken i`ce `l` ±ézL äàø ¦¨¨¨§¥
déåléò ïðéèçLc éòéáMa úBiàø`l` df oi` ,eilr mihgeyy ± §¦©§¦¦§¨£¦©¦¨¥

ote`aìéáèc.lah xaky ± §¨¦
:`xnbd dgecàì,di`x ef oi` -Cì àîéà íìBòìxnel ip` leki ± Ÿ§¨¥¨¨

iriaya eilr mihgey zei`x izy d`xy afy epipyy dny ,jl
afa s` xaecnéøèöéàå ,ìéáè àìcCdkxved ok it lr s`e ± §Ÿ¨¦§¦§§¦

,ipinya eilr mihgey zei`x yly d`xy afy eprinydl dpynd
c meynàðéîà Czòc à÷ìñmrhdy ,xnel jzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

eilr mihgey zei`x izy d`xy afyàeä éòéáMameynBãéác ©§¦¦¦§¨
ïwúìlekiy ,axra gqtd z` lek`l lkeiy envr z` xiykdle §©¥

,xdhidle leahl `edìáàzei`x yly d`xy af,éðéîMai` £¨©§¦¦
meyn ,exear hegyl xyt`ïéàcdfáéø÷äì Bãéad z`aø÷ï §¥§¨§©§¦¨§¨

e ,mipdkd cia exqny xg`nàîéà`ny xnele yeygl yie ± ¥¨
déa éòLtd eryti ±íéðäk,edeaixwi `le ,epaxwaïì òîLî à÷ ¨§¦¥Ÿ£¦¨©§©¨

z` xqny oeiky ,jkl yeygl oi`y ,dpynd epzrinyde ±
e ,meaixwi `ly yegl oi` ,mipdk ly oic zial eizepaxwáøcë¦§©

äéòîLcr dxfrdn micner mipdkd oi`y `id dwfgy xn`y §©§¨
.dxtk ixqegn ly zepaxwd lk z` aixwdl miniiqny

:dpyna epipy'åëå ïéèçBL äáfäåd`ian `xnbd .ipinya dilr §©¨¨£¦
:df oipra `ziixaäáäà øa àãà áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨©¥§©£¨©©£¨

,dad` xa `c` ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
déì øîà .dlL éòéáMa äéìò ïéèçBL äáfäå`c` ax el dywd ± §©¨¨£¦¨¤¨©§¦¦¤¨¨©¥

,mkg eze`l dad` xaàéæç éî dlL éòéáMa äáæ`id m`d ± ¨¨©§¦¦¤¨¦©§¨
ixde ,dxear hegyl die`xøîàc ïàîì eléôàxaeqy `lerl ± £¦§©§¨©

yéléî éðä ,õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLa `l` epi` df oic ±àîè £¦§§¦©§¥¤¤¨¥¦¥§¥
àúøBàì éæçc ,õøLla` ,axra gqtdn lek`l `ed ie`xy ±àä ¤¤©£¦§§¨¨

ixd [ef daf-]äøtk àéúîc øçîì ãòdizepaxw z` d`iany ±àì ©§¨¨§©§¨©¨¨Ÿ
àéæçlek`l die`x dpi`y xg`ne ,miycwa lek`l die`x dpi` ± ©§¨

`l` .iriayd meia dxear hegyl xyt` i` i`cea axra gqtdn
àîéàmihgey dafy ,`ziixad ixaca xnele zepyl jl yi ± ¥¨
dilrad mei,éðéîM.axra gqtdn lek`l die`xy oeikn ©§¦¦

:`xnbd dywnàèéLtdkxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
c ,dfa yi yecig :`xnbd daiyn .erinydl `ziixadàîéúc eäî©§¥¨

xn`z `nyy ±c ïåékoiicr dly ipinya dafàøqçîzxqegn - ¥¨§§©§¨
äøtk,dizepaxw z` aixwdl dkixvy ,`idàì,dxear eaixwi ©¨¨Ÿ

,`id dyrn zxqegny oeikïì òîLî à÷`ziixad epzrinyn ± ¨©§©¨

dxqny ote`a epiide ,dilr oihgey dyrn zxqegn `idy s`y
eryti `ny yeygl oi` f`y ,mipdk ly oic zial dizepaxw z`

e ,zepaxwd z` eaixwi `le mipdkd,äéòîL áøãëdwfgy xn`y ¦§©§©§¨
.dizepaxw z` mipdkd eaixwi i`cey `id

:xg` ote`a `ziixad z` `iad `piaxdén÷ àðz äcð ,øîà àðéáø©¦¨¨©¦¨¨¨©¥
dxaic `l ,dad` xa `c` ax iptl mkg eze` dpyy `ziixad ±

:d`py jke ,dcpa `l` ,dafaøîà .éòéáMa äéìò ïéèçBL äcpäå§©¦¨£¦¨¤¨©§¦¦¨©
éòéáMa äcð ,déìdz`nehlàéæç éîaixwdl die`x `id m`d ± ¥¦¨©§¦¦¦©§¨

ixde ,dxearøîàc ïàîì eléôày xaeqy `lerl ±ïé÷øBæå ïéèçBL £¦§©§¨©£¦§§¦
,õøL àîè ìòuxy `nha `l` df oi`àúøBàì éæçc`ed ie`xy ± ©§¥¤¤©£¦§§¨

die`x dpi` iriayd meia dcpd la` ,axra miycw lek`l
oky ,axra miycwd z` lek`läìáèc àeä éòéáLc àúøBàì äcð¦¨§§¨¦§¦¦§¨§¨

e ,iriayd meid xg`y dlild cr zlaeh dpi` ±äãáòc éðéîL ãò©§¦¦§¨§¨
àéæç àì LîL áøòädpi`y `vnp ipinyd meia zlaehy oeike ± ©£¥¤¤Ÿ©§¨

.ipinyd mei xg`ly axrd cr miycwa lek`l die`xàîéà àlà¤¨¥¨
dilr oihgey dcpdy ,`ziixaa xnele zepyl jl yi ±.éðéîMa©§¦¦

:`xnbd zl`eyàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
,`ld ,erinydl `ziixadàzLä,xnel yi [dzrn-]äáf äîe ©§¨©¨¨

,äøtk àøqçéîc,miycwa dxizdl ick zepaxw `iadl dkixvy §¦©§¨©¨¨
y dpyna x`eanàøqçéî àìc äcð ,éðéîMa äéìò ïé÷øBæå ïéèçBL£¦§§¦¨¤¨©§¦¦¦¨§Ÿ¦©§¨

äøtk,miycwa lek`l dxizdl zepaxw `iadl dkixv dpi`y ± ©¨¨
øîéîì äëéøöxnel jixv ±dìò ïðé÷øæå ïðéèçLcmihgeyy ± §¦¨§¥©§¨£¦©§¨§¦©£¨

:`xnbd daiyn .dxear mcd z` miwxefedéì àëéøèöéà äcð± ¦¨¦§§¦¨¥
dl `ziixad dkxved i`ceae ,dcpa oicd z` eprinyà÷ àä̈¨

ïì òîLîwxy ,`ziixad epzrinyd df xace ±ïéà éðéîMa± ©§©¨©§¦¦¦
la` ,dxear hegyl xyt`àì éòéáMahegyl xyt` i` ± ©§¦¦Ÿ

meia leahl dleki dpi` dcpy eprinydl `ziixad d`ae ,dxear
,gqtd z` lek`l die`x `dz `l jk meyne ,iriaydìk ,àéðúãk¦§©§¨¨

úBìéáè éáéiç,xdhidl ick leahl mikixvy mi`nhd lk ± ©¨¥§¦
ïúìéáè`idíBiaoizndl mikixv mpi`e ,mz`nehl oexg`d §¦¨¨©

n ueg ,mz`neh ini enlyiy cr leahlnúãìBéå äcðyïúìéáè ¦¨§¤¤§¦¨¨
`idäìéla`ziixa `xnbd d`iane .mz`neh ini enlypy xg` ©©§¨

:df oicl xewnd z` zx`anyìBëé ,àéðúcy ,xnel ziidàäzdcp §©§¨¨§¥
íBé ãBòaî úìáBè,dz`nehl iriayd meid mlypy mcew ±ãeîìz ¤¤¦§©§

øîBìdcp iabl(hi eh `xwie),'dúcðá äéäz íéîé úòáL'zaize ©¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
y epicnll d`ae ,`id zxzein 'didz'àäzdcpdìk dúcða §¥§¦¨¨¨

,äòáLiriayd meid xeariy mcew leahl dleki dpi`y xnelk ¦§¨
.dz`nehlúãìBéåc oeik ,dlila `l` zlaeh dpi` ok mbL÷zéà §¤¤¦§©
dywedy ±äcðìzcleia xn`py ,dipic lkaie)(a ai `xwzCp iniM' §¦¨¦¥¦©

z`neh inik mini dray d`nh zcleid didzy ,'`nhY DzFC§¨¦§¨
.dcp

äðùî
`ly yeygl yiy in xear gqtd z` mihgey m`d dpc dpynd

:axra gqtd z` lek`l lkeiïðBàälk ,eiaexwn cg` zny in ± ¨¥
lek`l lkei `le ,eznl `nhiy yyg yiy ,znd xawp `ly onf

,axra gqtd z`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc migqt(ipy meil)

xg` lld zia exaqy enk xnelk ,dpexg` dpynk zxaeq ,envr
oa eivge car eivgy iny ,[oldl x`eank] i`ny zial ecedy
`ed ixd ,exxgyl epiciay oeike ,exxgyl eax z` oitek ,oixeg
zxaeq `ziixad eli`e ,envr xear hegyl lekie ,oixeg oak
zial ecedy mcew lld zia exaqy enk xnelk ,dpey`x dpynk
hegyl leki epi` jk meyne ,exxgyl eax z` oitek oi`y ,i`ny

`xnbd d`iane .ea ielz zecard wlg oi`y oeik ,envr liaya
exfg seqale i`ny zia lr lld zia ewlg dligzay dpynd z`

,i`ny ziak zexedlïðúc(d"n c"t oihib),ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤
úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç,ìlä ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥

,lld zia ixaca dpey`x dpynd efe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א

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

,dxegq ea zeyrl xac mda gwil zernBçñt ìò Bnò øçà äpîî§©¤©¥¦©¦§
ïéleç BãéaL úBòîe ,Búâéâç ìòå,mdìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL §©£¦¨¨¤§¨¦¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥

,ïäéçñt úàmda ynzydl mdly zernd eidie mxknl elkeiy ¤¦§¥¤
.mdikxv lkl

,`xnbd zxne`àøéæ éaøå äaøiax zwelgn xe`iaa ewlgp ©¨§©¦¥¨
,minkgeãçmdn cg` ±Búéiìöì íéöòa ,øîà,gqtd lyélek ©¨©§¥¦¦§¦¨¥

éâéìt àì àîìòmicen minkg s`y ,minkge iax ewlgp `l ± ¨§¨Ÿ§¦¦
,el` zerna mzepwl lekiyàeä çñôc àzðwúc ïåéëcoeiky ± §¥¨§©©§¨§¤©

,gqtd zxykde oewizl mikxvp mivrdyéîc çñôc àôeâkixd ± §¨§¤©¨¥
.gqtd zernn mzepwl xyt`e ,envr gqtk mdéâéìt ékewlgpe ± ¦§¦¦

wxaziipwøBøîe ävîc ,el` zerna,éøáñ ïðaøcàäzlik`y ± ¦©¨¨©¨¨¨§¦¨
,xexne dvnéúéøçà äìéëà[zxg`-],àéäzlik`n wlg dpi`y £¦¨©£¦¦¦

,gqtd zernn mzepwl xeq` okle ,gqtdBøéLëäc ïåék ,øáñ éaøå§©¦¨©¥¨§¤§¥
àeä çñôcgqtd zlik` ikxvn md xexne zevn s`y oeik,àôeâk §¤©§¨
éîc çñôc.envr gqtk md ixd ±ãçåmdn cg`e ±ävîa ,øîà §¤©¨¥§©¨©§©¨

éâéìt àì àîìò élek énð øBøîeiax ewlgp `l xexne dvna s`y ± ¨©¦¥¨§¨Ÿ§¦¦
,gqtd zernn mzepwl lekiy micen mleke ,minkgeáéúëc± ¦§¦

gqta xn`py(`i h xacna),'eäìëàé íéøøîe úBvî ìò's`y ixd ©©§Ÿ¦Ÿ§ª
mzepwl leki i`cee ,gqtd zlik` ikxvn md xexnde dvnd

,gqtd zernneäðéð çñôc ïéøéLëîc ïåéëc,[md-]éîc çñôk± §¥¨§©§¦¦§¤©¦§§¤©¨¥
.envr gqtk md ixdéâéìt ékzepwl xzen m` wx ewlgpe ± ¦§¦¦

oebk ,llk gqtd ikxvn mpi`y mixac zerna,÷eìç Ba çwéì¦©¨
e,úélè Ba çwéìc' éøáñ ïðaøziad hrni m`øîà 'äOî úBéäî ¦©©¦©¨¨¨§¦¦§¦¤¨©

,àðîçøif` ,dyd ikxvn jzia hrni m`y yxcp `edeeäééçä ©£¨¨©£¥
,äOìmdn lawzy mincae ,gqtd lr miiepn cer dpnzy ici lr ©¤

leki dz` oi` jikxv x`yl la` ,gqtd ikxvl ynzydl lkez
.mda ynzydl,øáñ éaøåoi`e jzia hrni m`y ,jk yxcp `edy §©¦¨©

if` ,jikxv lk z` jläéçäz`î Eîöòd zern,äOxac s`y ©£¥©§§¦¤
el` zerna gwil dz` leki ,gqtl llk jxvp epi`y.

zl`ey .iax ixac z` yxtl iia` xaq cvik zx`an `xnbd
:`xnbd,øîàc ééaàìecdî÷Bàc åàì éàcinrdy `l m`y ±éaø §©©¥§¨©¦¨§§¨©¦

àéääì àéòLBàdxenza dpyn dze`l ±,Bçñt ìò äðBæ äpîîa ©§¨§©¦¦§©¤¨©¦§
dì ïðéî÷Bî éåä ,àéä éaøådze` cinrn iziid ±ad lkíéLã÷ §©¦¦£¥§¦©¨§¨¨¦

àaélàå ,íél÷ezhiyae ±[íél÷] íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBé éaøc ©¦§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦
ìáà ,àeä íéìòa ïBîî,iaxke gqta dpynd z` cinrn iziid `l §§¨¦£¨

y iax zrca xeaq iziidy oeikçñôaenvrLéðéà øéiLî àìoi` ± §¤©Ÿ§©¥¦¦
mc` gqtd zerna wxe ,eyicwn epi`y wlg ea xizen mc`

,eixac lr zeywdl yi ,xiiynàéãäa éðz÷ àäxn`p ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨
`ed gqtd inca ynzydl lekiy mrhdy ,iax ixaca yexita

meyn,ïäéçñt úà ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòLx`ean ixde ¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥¤¦§¥¤
zvxzn .envr gqtd zyecwa s` xiiyn mc`y iax ixaca

:`xnbdàîéàyi jke ,md miyaeyn `ziixad ixacy xaq iia` ± ¥¨
,iax ixaca xnel,ïäéçñt úBòî ìàøNé eLéc÷ä ïk úðî ìòL¤©§¨¥¦§¦¦§¨¥§¦§¥¤

zxeza mpzil elkeiy zpn lr mdizern z` eyicwdy epiidc
dpniy inl dpzna mepzie ,egqt lr mze` dpniy inl oileg

wlg ea mixi`yn milrad oi` ,envr gqtd la` .egqt lr mze`
ze` miyicwn mpi`y.e

äðùî
lirl dpyna x`ean(.`q),`ed leqt ,mi`nh myl hgypy gqty

xn`pe ,elk`l miie`x mpi` mdy meyn(c ai zeny)Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
myl gqtd z` hegyl jixvy df weqtn epcnle ,'dVd lr EQkŸŸ©©¤
eidie axra exdhiy mi`nhy ,dpynd zx`an dzre .eilke`
s` gqtd z` mdilr hegyl ozip ,gqtd z` lek`l miie`x

.md mi`nh oiicr dhigyd zryay
eilr exariy cr `nh `ed ixd ,daif ly zei`x izy d`exd
,mina laeh iriayd meiae ,aef mda d`xi `ly mini dray
la` .miycwa lek`l xzene ez`nehn xdhp ynyd aixriykle
meia zepaxw `iadl `ed jixv ,daif ly zei`x yly d`x m`

.miycw lek`l el xzen f` wxe ,ipinyd
åéìò ïéèçBL ,úBiàø ézL äàøL áægqtd axr lg m` ,gqtd z` ¨¤¨¨§¥§¦£¦¨¨

ad meiéòéáM,eyny aixriy cr xdhp epi`y s`e ,ezxdhl ©§¦¦
ixd mewn lkn ,miycw zlik`a `ed xeq` oiicr dhigyd zryae

m`e .gqtdn lek`l lkei dlilaìL äàøL,daif ly zei`x ¨¨¨Ÿ
åéìò ïéèçBLgqtd axr lg m`ad mei,BlL éðéîMlg m` la` £¦¨¨©§¦¦¤

z` `iaiy cry oeik ,eilr mihgey oi` ,ely iriaya gqt axr
ipinyd meia mle` .miycwa lek`l el xeq` ,ipinya eizepaxw
z` aixwie ,eizepaxw z` `iad `l oiicr m` s` eilr mihgey

.dlila elk`l lkei if`e gqtd zaxwd xg` eizepaxw
leahl dleki ,dzii`x zligzn mini dray mixaery xg` ,dcp

xdhidlem` ,dzcp ini xg`y mei xyr cg`a mc dz`x m`e .
zxneyy `ed dpice dphw daf `id ixd ,mipy e` cg` mei dz`x
meid zxgnl cg` mei wx `id zxteqy xnelk ,mei cbpk mei
dyly dz`x m`e .axra dxedhe ,mei eze`a zlaehe ,ea dz`xy
xetql dkixvy `ed dpice ,dlecb daf `id ixd ,mitevx mini
dxedhe iriayd meia zlaehe ,mc zii`x `la miiwp mini dray

.zepaxw `iadl dkixv ,ipinyd meiae ,axra
dlL éðMa äéìò ïéèçBL ,íBé ãâðk íBé úøîBLzligzn ipyd meia ± ¤¤§¤¤£¦¨¤¨©¥¦¤¨

m` oke ,dzii`xéLéìMa äéìò ïéèçBL ,íéîé éðL äúàømeia ± ¨£¨§¥¨¦£¦¨¤¨©§¦¦
gqtdn lek`l od zelekiy meyn ,dzii`x zligzn iyilyd

.axraäáfäåmiiwp dray xetql dkixvy zei`x yly dz`xy §©¨¨
,ipinyd meia zepaxw `iadlea äéìò ïéèçBLd meiéðéîM £¦¨¤¨©§¦¦

.dzxdhl

àøîâ
:uxy `nh liaya gqt aixwdl xyt` m` dpc `xnbdáø øîà̈©©

ïéèçBL ,áø øîà äãeäégqtd z`ïé÷øBæå,enc z`íBé ìeáè ìò- §¨¨©©£¦§§¦©§
,axra xedh didie ,ez`nehl lahy `nhíéøetk øqeçîe`nh ± §©¦¦

,miycwa lek`l exizdl ick zepaxw `iad `l oiicre xdhpy
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קלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iyily meil)

,`tt ax el aiydíúämilekiy mrhd ,gqtd zxeaga my ± ¨¨
meyn `ed ,e`ivedlðéìa÷ ék ,déì éøîàcäçéáæ éðewéúì C`ly ± §¨§¦¥¦©§¦©§¦¥§¦¨

x`yi `ly oaxwd z` owzl ick `l` dxeaga jze` eptziy
,dz`e ip` la` ,jeplaiw `l xzei lk`zy zpn lr j` ,xzep epnn
jnvr lr zlaiw i`ceae ,cgi lek`l ick `l` eptzzyd `l ixd

.jnn xzei lke` ip` m` s` inr szzydldéáéúéàel dywd ± ¥¦¥
a s` jiiy df oicy dxn`y ,`ziixad jyndn ,`ped axúìBaéñ± ¦¤

e ,dpyd lk ly dcerqadéì âìt.ewlg z` `tt ax el ozpe ±ìæà §©¥£©
,ryedi axc dixa `ped ax jld ±éãäa áéøòcgi ezt z` axir ± £¦©£¥

mràðéáø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà ,àðéáø©¦¨©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨£¦©¦¨
àéðîz.dpeny ±øîàmr cgi szzydl sicr ,`ped axétt äàî §©§¨¨©¥¨¨¥

,[`tt axk miyp`±]àìåmràãçk [cg`±].àðéáø §Ÿ£¨©¦¨
lr mixg` dpnny ina sqep oic dxn`y `ziixa d`ian `xnbd

:egqtBúâéâç ìòå Bçñt ìò Bnò íéøçà äpîîä ,ïðaø eðzoaxw ± ¨©¨¨©§©¤£¥¦¦©¦§§©£¦¨
d if` ,gqtd axra `iany dbibgBãéaL úBòî,dpnnd ciay ± ¨¤§¨

,iepind cra mipnpd el epzpyïéleçd`ian sqep oic .md ¦
:`ziixadøëBnäåz`åéîìLe BúìBò,mda extkziy ick ,mixg`l §©¥¨§¨¨

,íeìk àìå äNò àìixd ,myicwdy oeiky ,dxiknd llk dlg `le Ÿ¨¨§Ÿ§
myl miaxw zepaxwde ,mxknl egeka oi`e ,ycwd ly md

,mipey`xd milradïäL ìk úBòîexkend laiwy zernd lke ± ¨¨¤¥
,mxearäáãðì eìtézetewa mpzil el yiy epiidc ,xeaiv zacpl ± ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler miaixwn eid mdny ycwna eidy
ca dpc `xnbd:zl`eye `ziixad ixaàìå äNò àìc øçàî éëå§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ

,íeìkd ok m` ,llk zlren ezxikn oi`eéànà úBòî[recn±]eìté §¨©©¦§
,äáãðì.dpewl zernd z` xifgdl xkenl el yi `ld,àáø øîà ¦§¨¨¨©¨¨

`l` ,dpewl mikiiy el` zern zn`a oicd cvnàñð÷eqpwy `ed §¨¨
.xg` ly zepaxw zxg` mrt dpwi `ly ick ,dpewd z` minkg

:`xnbd zl`eyéàîedxn`y dna siqedl `ziixad d`a dne ± ©
zerne'.'ïäL ìky ,dfa xnel `ziixad d`a :`xnbd daiynóà ¨¤¥©

eåL eåä àìc áb ìòzepaxwd mieey eid `ly ±eáäéå ,äòaøà àlà ©©§Ÿ£¨¤¨©§¨¨¦£
déìmxeara el epzpe ±àøéúé àéääa eléôà ,äMîçwlg eze`a ± ¥£¦¨£¦§©¦§¥¨

,eieeyn xzei `edyïðaø eäeñð÷ énðmigwell minkg eqpw ok mb - ©¦¨§©¨¨
xzei xkenl etiqedy dny mixne` oi`e ,dacpl mpzil mikixve

.jka eqpwl oi`e dpzna el edepzp oaxwd ly ieeydn
lr mixg` dpnndy `ziixad zligza epipyy dna dpc `xnbd

:md oileg mdn laiwy zernd egqtàîézéàå ,àleò øîàyie ± ¨©¨§¦¥¨
xn` df xacy mixne`éàìáa ïéøáç éòãé øLôà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥

àúlî éàäc àîòèly mrhd z` laan epixag mirceie i`eld ± ©£¨§©¦§¨
gqtd lr dpnpy in ozpy zernd recn ,dywy ,epericeie ,df oic

ixde ,md oilegäægqtd lr dpnnd ±äìè Léøôäeyicwde df ¤¦§¦¨¤
äæå ,Bçñôìenr dpnpde ±Léøôäd z`úBòîmyicwde,Bçñôì §¦§§¤¦§¦¨§¦§

ok m`eLc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéäzerna dzidy dyecwd ji` ± ¥¨¤§¥¨©¤§¥
,yecw xak `edy gqtl zxaeréðz÷c`ziixad dxn`y ± §¨¨¥

dyïéleç BãéaL úBòîdzidy dyecwdy meyn i`ce edfe ,md ¨¤§¨¦
.dndad lr zxaer zerna
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב

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

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey ipixd ,eipal mc`
,milyexilúBða eîã÷åmcew milyexil eizepa elre ±,íéðaì §¨§¨©¨¦

,íéìôL íéðáe úBæéøæ úBða àöîðå`vnpy `ziixaa xn`p `le §¦§¨¨§¦¨¦§¨¦
miiepn eid mleky `ziixad dhwpy ixd ,mipad `le zepad ekfy

.oaxwd lr

äðùî
:gqtd lr iepind oipra zekld dnk zx`an dpyndïéðîð íìBòì§¨¦§¦

åéìò,gqtd lr zepnidl milekiy miyp`d xtqnl xeriy oi` - ¨¨
,cg` gqt lr miyp` daxd zepnidl milekieBa äéäiL ãò©¤¦§¤

[gqta-]úéfklek`l xyaãçàå ãçà ìëì.eilr mipnpdn ©©¦§¨¤¨§¤¨
ïéðîð,gqtd lr zepnidl mileki ±ïéëLBîejeynl milekie ±úà ¦§¦§¦¤

,øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò ,epnî ïäéãéepnn mdici z` mikyen §¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
.ícä úà ÷øæiL ãò©¤¦§Ÿ¤©¨

àøîâ
zl`ey .'mlerl' oeyl dpynd dxn` recn zx`an `xnbd

:`xnbdïì òîLî à÷ éàîdxn`y dna ,dpynd epzrinyd dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd zvxzn .'eilr oipnp mlerl'áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§©©©

éðîéàc[epnpy-],úøçà äøeáç åéìò ïéðîðå úøæBç ,Bæ äøeáç åéìò §¦§¥¨¨£¨¤¤§¦§¦¨¨£¨©¤¤
mileki ,epnn mdici z` ekyn dpey`xd dxeagd ipa lky s`e

.eilr zepnidl mixg`

:dpyna epipy'åëå èçMiL ãò ïäéãé úà ïéëLBîe ïéðîðoerny iax ¦§¦§¦¤§¥¤©¤¦¨¥
:oerny iax ixac z` yxtn iia` .mcd z` wexfiy cr xne`øîà̈©

,ééaàdú÷Bìçîxyt` izn cr `l` dpi` ,minkge oerny iax ly ©©¥©£¤
CLnéìgqta xn`py ,gqtdn(c ai zeny)zFidn ziAd hrni m`e' , ¦¨¥§¦¦§©©©¦¦§

hrnidl mivex m` ,xnelk 'ziad hrni m`'y ,jkn eyxce ,'dVn¦¤
df weqt zernynae ,'dyn zeidn' `weec df ixd ,gqtdn jynile

,minkge oerny iax ewlgpéøáñ ïðaøc,mixaeq minkgy ± §©¨¨¨§¦
y,äOî úBéäîezernyn,äNc déúeiçîdydy cera wxy epiidc ¦§¦¤¦©¥§¤

,epnn jynil xyt` ig,øáñ ïBòîL éaøådyn zeidny §©¦¦§¨©
,ezernyn,äNc déúééåäîlk epiidc ,`vnp dydy cera ,xnelk ¥£¨¨¥§¤

wxfpy cr epnn jynil xyt` okle ,eizecear exnbp `ly onf
.mcdúBðnéì ìáàl ,gqtd lr,ìkä éøáciaxl oiae minkgl oia £¨¦¨¦§¥©Ÿ

wx zepnil xyt` ,oernyàø÷ øîàc ,èçMiL ãòweqta xn`py ± ©¤¦¨¥§¨©§¨
(my),eyxce ,'dVd lr EQkY 'ebe zFWtp zqknA''úBLôð úñëîa' §¦§©§¨¨Ÿ©©¤§¦§©§¨

,gqtd lr zepnidl jixvy ,xnelk ,zeytp oipna ,epiidc ,'ebe
øãäåjk xg` wxe ±'eqBëz'zepnidl jixvy ixd ,ehgyz epiidc ©£©¨

.dhigyd mcew
:`ziixan iia` ixacl di`x `xnbd d`ianïéðîð ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦§¦

epnî ïäéãé úà ïéëLBîe[gqtdn-],øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò §¦¤§¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
ïéðîðeilrïéëLBîe ,èçMiL ãò,epnn mdici z`,ícä ÷øfiL ãò ¦§¦©¤¦¨¥§¦©¤¦¨¥©¨

gqtd lr mipnp oi`y dcen oerny iaxy ,`ziixaa yxetn ixd
.hgyiy cr wx
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א

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

äéä àìoAxw iM ,diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©
cvik ewlgpe .'`Edd Wi`d `Vi F`hg ,FcrnA aixwd `l 'dŸ¦§¦§Ÿ£¤§¦¨¨¦©

,weqtd z` yexcl,øáñ éaø,jk miyxecyçñtä úBNòì ìãçå' ©¦¨©§¨©©£©¤©
,'äúøëðåepiidïBLàøa ãáò àìc,oey`xd gqtd z` dyr `ly ± §¦§§¨§Ÿ¨©¨¦

,zxk aiigy 'dzxkpe' dxezd zxne` jk lreénð éàdxezd ± ¦©¦
m` ,zxk aeig ea yiy sqep ote` zxne`áéø÷ä àì 'ä ïaø÷'¨§©Ÿ¦§¦

,'BãòBîaz` aixwd `ly ,epiidcgqtdéðMa`ly ,ea aiig xy`k] §£©¥¦
Wi`d `Vi F`hg' weqtd jynd cnln jk lre ,[oey`xd z` dyr¤§¦¨¨¦

.zxk aiig `ed mby ,'`Edd©
:`xnbd zl`ey[éàäã] (àäã) éànîeel` zeaizy oipne -Bàèç' ¦©§©¤§

'àOéaiigy ornyn ,weqta zexkfend,àeä úøkxn`p `l ixd ¦¨¨¥
.jkn xzei `le '`yi e`hg' wx weqta
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת וודש עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

âéãé ìòL ìBça Bkøãk úìcä ìòðì Bà çzôì øeñà ïîL ìL àeä íà dîöò úìãa òeá÷ øpä íàå§¦©¥¨©©¤¤©§¨¦¤¤¤¨¦§Ÿ©¦§Ÿ©¤¤§©§§¤©§¥
Bà (øéòáî íeMî áiçúéå) äìéútä ìà ïîMä úö÷ áø÷úé àlL øLôà éà Bkøãk äìéòðe äçéútä©§¦¨§¦¨§©§¦¤§¨¤Ÿ¦§¨¥§¨©¤¤¤©§¦¨§¦§©¥¦©§¦

.déLéø ÷éñt àäé àlL ïéðòa úçða ìòBðå çúBt àlà (äaëî íeMî Ba Léå) epnî úö÷ ÷çøúé¦§©¥§¨¦¤§¥¦§©¤¤¨¥©§¥§©©§¦§¨¤Ÿ§¥§¦¥¥
àéäL éðtî øðì ñéña úéNòð àì úìcäL éôì da òeáwä äö÷nä øpä íeMî úìcä ìeèìèa øeqà ïéàå§¥¦§¦§©¤¤¦©¥©ª§¤©¨©¨§¦¤©¤¤Ÿ©£¥¨¦©¥¦§¥¤¦

øðäì àìå Bìöà äìèáe úéaì úLnLnL äáeLç[eÎd. £¨¤§©¤¤©©¦§¥¨¤§§Ÿ§©¥
Ba àöBéëå äåòL ìL øð àeä íàå[fäaëéL (Leçì LiL) ïéðòa àeä ïk íà àlà Bkøãk ìòðìå çzôì øzî §¦¥¤©£¨§©¥ª¨¦§Ÿ©§¦§Ÿ§©§¤¨¦¥§¦§¨¤¥¨¤¦§¤

øàaúiL Bîk íeìk Cëa ïéà õøàì Ck éãé ìò ìté íà ìáà úçða ìòðìå çzôì øäæé àì íà éøîâì15. §©§¥¦Ÿ¦¨¥¦§Ÿ©§¦§Ÿ§©©£¨¦¦Ÿ©§¥¨¨¨¤¥§¨§§¤¦§¨¥
(øãçì øãçî çzôð úìcäL ïBâk) õeçanL çeøäì Leçì ïéàL ïéðòa àeäå úìcä éøBçà àeä øpä íà ïëå§¥¦©¥£¥©¤¤§§¦§¨¤¥¨§¨©¤¦©§¤©¤¤¦§©¥¤¤§¤¤

éøö ìBça Bkøãk dçút íà åéìò úáLðîL dîöò úìcä úîçî äaëéL àlàïéðòa) úçða dçúBôì øäæéì C ¤¨¤¦§¤¥£©©¤¤©§¨¤§©¤¤¨¨¦¨§¨§©§§¨¦¦¨¥§§¨§©©§¦§¨
:(déLéø ÷éñt äéäé àlL¤Ÿ¦§¤§¦¥¥

ג  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק

•
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`zax `zkld
¯ øðäì àìå [ä כשכוונתו הדלת לסגור או לפתוח אין

הנר  באור שימוש .11לצורך
¯ øðäì àìå [å- מקרר דלת לסגור או לפתוח מותר

בלבד  המוקצים דברים בה מונחים כיון 12אפילו ,

בה  המונחים לדברים ולא למקרר בטלה .13שהדלת
¯ åá àöåéëå [æ המצויים מוצקים נרות שאר וכן

.14בימינו 

zetqede mipeiv
והגהות 11) הטור פי שעל והוסיף ג, ס"ק קו"א ע"פ

שהדלת  שכיון הנר לצורך כשכוונתו גם מותר מיימוניות
בצ"ע. וסיים כלל, טלטול נחשב אינו מחוברת

צדקה 12) לקופת הדין והוא מבושלות, לא ביצים כגון
ארון. דלת על התלויה

ואף 13) למקרר, שמשמשת היא הדלת של חשיבותה שכן
לא  - דברים בה להניח שיוכלו באופן לכתחילה שנעשית
ובס' בקביעות. הוא שכן שמשמע - בדלת הקבוע מנר גרע
מצדד  היה שהרשז"א כתב יג הערה שח סימן שלמה שולחן

בסיס. נעשה דלא להתיר בו חזר ימיו ובסוף לאיסור,
בית  דלת בין לחלק כתב יא הערה שח סימן שני חוט ובס'
לא  בשוע"ר אמנם חשוב, שאינו כלי לדלת חשוב, שהוא
שהדלת  מפני אלא הבית, חשיבות מחמת שהוא משמע
הטור  דעת על מסתמכים היינו לו (ובאמת, לבית. משמשת
כלל  טלטול נחשב אינו דלת שטלטול מיימוניות והגהות
לבין  בית, דלת בין לחלק מקום היה מחוברת, שהיא כיון
בטלטול), (האסור לכלי דמחוברת הא מועיל שלא כלי דלת
גם  שמועילה אף - זו סברא על רבינו נסמך לא לכך ואולי

המוקצה). לצורך בטלטול

כיון  מהדלת, השבת קודם הנר ולהסיר להחמיר צורך אין כן
שהובאו  הירושלמי דברי מחמת הוא בזה שהמחמירים
הזכיר  לא ובשוע"ר קבוע, שהוא אע"פ ד"ה הלכה  בביאור
ואפי' בקו"א, בזה השיטות כל כשמנה אפילו זה ירושלמי
אם  בין שחילק ללא בזה הקיל ד ס"ק תרפ סימן בשעה"צ

בכוונה. שם הניחו אם ובין שם שכחו
בנרות 14) ולא דקים, בנרות רק זה שהיתר שכתבו יש

פי"ח  ח"ב לציון אור (שו"ת בפיהם שמן שמתקבץ עבים
יט). תשובה

אפילו  בזה הקיל מ סימן ח"ז נדברו אז בשו"ת ומאידך
על  לעולם צפה הפתילה שבהם צף' 'פתיל עם שמן בנרות
לנוזל. הנהפכים וכד' נרוניות סוגי מיני בכל וכן שמן, גבי

שבימינו, מנרות יותר דקים היו לא שבימיהם נרות ולהלכה,
בכל  להקל אפשר ולכך הנר, בפי שמן נוצר היה בהם וגם
נר  בכל ולהחמיר בהם'), 'וכיוצא בשוע"ר (כלשון מוצק נר
או  להגביה שלא להזהר יש נר ובכל צף), פתיל (גם שמן
(בוטשאטש)), אברהם באשל שהזהיר (כפי הלהבה להנמיך

רישי'. פסיק יהיה שלא כך
ה.15) סעיף



קלט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc migqt(iyily meil)

,`tt ax el aiydíúämilekiy mrhd ,gqtd zxeaga my ± ¨¨
meyn `ed ,e`ivedlðéìa÷ ék ,déì éøîàcäçéáæ éðewéúì C`ly ± §¨§¦¥¦©§¦©§¦¥§¦¨

x`yi `ly oaxwd z` owzl ick `l` dxeaga jze` eptziy
,dz`e ip` la` ,jeplaiw `l xzei lk`zy zpn lr j` ,xzep epnn
jnvr lr zlaiw i`ceae ,cgi lek`l ick `l` eptzzyd `l ixd

.jnn xzei lke` ip` m` s` inr szzydldéáéúéàel dywd ± ¥¦¥
a s` jiiy df oicy dxn`y ,`ziixad jyndn ,`ped axúìBaéñ± ¦¤

e ,dpyd lk ly dcerqadéì âìt.ewlg z` `tt ax el ozpe ±ìæà §©¥£©
,ryedi axc dixa `ped ax jld ±éãäa áéøòcgi ezt z` axir ± £¦©£¥

mràðéáø ìéëà ,àãç òLBäé áøc déøa àðeä áø ìéëàcà ,àðéáø©¦¨©©£¦©¨§¥§©§ª©£¨£¦©¦¨
àéðîz.dpeny ±øîàmr cgi szzydl sicr ,`ped axétt äàî §©§¨¨©¥¨¨¥

,[`tt axk miyp`±]àìåmràãçk [cg`±].àðéáø §Ÿ£¨©¦¨
lr mixg` dpnny ina sqep oic dxn`y `ziixa d`ian `xnbd

:egqtBúâéâç ìòå Bçñt ìò Bnò íéøçà äpîîä ,ïðaø eðzoaxw ± ¨©¨¨©§©¤£¥¦¦©¦§§©£¦¨
d if` ,gqtd axra `iany dbibgBãéaL úBòî,dpnnd ciay ± ¨¤§¨

,iepind cra mipnpd el epzpyïéleçd`ian sqep oic .md ¦
:`ziixadøëBnäåz`åéîìLe BúìBò,mda extkziy ick ,mixg`l §©¥¨§¨¨

,íeìk àìå äNò àìixd ,myicwdy oeiky ,dxiknd llk dlg `le Ÿ¨¨§Ÿ§
myl miaxw zepaxwde ,mxknl egeka oi`e ,ycwd ly md

,mipey`xd milradïäL ìk úBòîexkend laiwy zernd lke ± ¨¨¤¥
,mxearäáãðì eìtézetewa mpzil el yiy epiidc ,xeaiv zacpl ± ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler miaixwn eid mdny ycwna eidy
ca dpc `xnbd:zl`eye `ziixad ixaàìå äNò àìc øçàî éëå§¦¥©©§Ÿ¨¨§Ÿ

,íeìkd ok m` ,llk zlren ezxikn oi`eéànà úBòî[recn±]eìté §¨©©¦§
,äáãðì.dpewl zernd z` xifgdl xkenl el yi `ld,àáø øîà ¦§¨¨¨©¨¨

`l` ,dpewl mikiiy el` zern zn`a oicd cvnàñð÷eqpwy `ed §¨¨
.xg` ly zepaxw zxg` mrt dpwi `ly ick ,dpewd z` minkg

:`xnbd zl`eyéàîedxn`y dna siqedl `ziixad d`a dne ± ©
zerne'.'ïäL ìky ,dfa xnel `ziixad d`a :`xnbd daiynóà ¨¤¥©

eåL eåä àìc áb ìòzepaxwd mieey eid `ly ±eáäéå ,äòaøà àlà ©©§Ÿ£¨¤¨©§¨¨¦£
déìmxeara el epzpe ±àøéúé àéääa eléôà ,äMîçwlg eze`a ± ¥£¦¨£¦§©¦§¥¨

,eieeyn xzei `edyïðaø eäeñð÷ énðmigwell minkg eqpw ok mb - ©¦¨§©¨¨
xzei xkenl etiqedy dny mixne` oi`e ,dacpl mpzil mikixve

.jka eqpwl oi`e dpzna el edepzp oaxwd ly ieeydn
lr mixg` dpnndy `ziixad zligza epipyy dna dpc `xnbd

:md oileg mdn laiwy zernd egqtàîézéàå ,àleò øîàyie ± ¨©¨§¦¥¨
xn` df xacy mixne`éàìáa ïéøáç éòãé øLôà ,àéòLBà éaø©¦©§¨¤§¨¨§¦©§¦©§¨¥

àúlî éàäc àîòèly mrhd z` laan epixag mirceie i`eld ± ©£¨§©¦§¨
gqtd lr dpnpy in ozpy zernd recn ,dywy ,epericeie ,df oic

ixde ,md oilegäægqtd lr dpnnd ±äìè Léøôäeyicwde df ¤¦§¦¨¤
äæå ,Bçñôìenr dpnpde ±Léøôäd z`úBòîmyicwde,Bçñôì §¦§§¤¦§¦¨§¦§

ok m`eLc÷ä ìò ìç Lc÷ä Càéäzerna dzidy dyecwd ji` ± ¥¨¤§¥¨©¤§¥
,yecw xak `edy gqtl zxaeréðz÷c`ziixad dxn`y ± §¨¨¥

dyïéleç BãéaL úBòîdzidy dyecwdy meyn i`ce edfe ,md ¨¤§¨¦
.dndad lr zxaer zerna
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc migqt(iyily meil)

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey ipixd ,eipal mc`
,milyexilúBða eîã÷åmcew milyexil eizepa elre ±,íéðaì §¨§¨©¨¦

,íéìôL íéðáe úBæéøæ úBða àöîðå`vnpy `ziixaa xn`p `le §¦§¨¨§¦¨¦§¨¦
miiepn eid mleky `ziixad dhwpy ixd ,mipad `le zepad ekfy

.oaxwd lr

äðùî
:gqtd lr iepind oipra zekld dnk zx`an dpyndïéðîð íìBòì§¨¦§¦

åéìò,gqtd lr zepnidl milekiy miyp`d xtqnl xeriy oi` - ¨¨
,cg` gqt lr miyp` daxd zepnidl milekieBa äéäiL ãò©¤¦§¤

[gqta-]úéfklek`l xyaãçàå ãçà ìëì.eilr mipnpdn ©©¦§¨¤¨§¤¨
ïéðîð,gqtd lr zepnidl mileki ±ïéëLBîejeynl milekie ±úà ¦§¦§¦¤

,øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò ,epnî ïäéãéepnn mdici z` mikyen §¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
.ícä úà ÷øæiL ãò©¤¦§Ÿ¤©¨

àøîâ
zl`ey .'mlerl' oeyl dpynd dxn` recn zx`an `xnbd

:`xnbdïì òîLî à÷ éàîdxn`y dna ,dpynd epzrinyd dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd zvxzn .'eilr oipnp mlerl'áb ìò óàc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§©©©

éðîéàc[epnpy-],úøçà äøeáç åéìò ïéðîðå úøæBç ,Bæ äøeáç åéìò §¦§¥¨¨£¨¤¤§¦§¦¨¨£¨©¤¤
mileki ,epnn mdici z` ekyn dpey`xd dxeagd ipa lky s`e

.eilr zepnidl mixg`

:dpyna epipy'åëå èçMiL ãò ïäéãé úà ïéëLBîe ïéðîðoerny iax ¦§¦§¦¤§¥¤©¤¦¨¥
:oerny iax ixac z` yxtn iia` .mcd z` wexfiy cr xne`øîà̈©

,ééaàdú÷Bìçîxyt` izn cr `l` dpi` ,minkge oerny iax ly ©©¥©£¤
CLnéìgqta xn`py ,gqtdn(c ai zeny)zFidn ziAd hrni m`e' , ¦¨¥§¦¦§©©©¦¦§

hrnidl mivex m` ,xnelk 'ziad hrni m`'y ,jkn eyxce ,'dVn¦¤
df weqt zernynae ,'dyn zeidn' `weec df ixd ,gqtdn jynile

,minkge oerny iax ewlgpéøáñ ïðaøc,mixaeq minkgy ± §©¨¨¨§¦
y,äOî úBéäîezernyn,äNc déúeiçîdydy cera wxy epiidc ¦§¦¤¦©¥§¤

,epnn jynil xyt` ig,øáñ ïBòîL éaøådyn zeidny §©¦¦§¨©
,ezernyn,äNc déúééåäîlk epiidc ,`vnp dydy cera ,xnelk ¥£¨¨¥§¤

wxfpy cr epnn jynil xyt` okle ,eizecear exnbp `ly onf
.mcdúBðnéì ìáàl ,gqtd lr,ìkä éøáciaxl oiae minkgl oia £¨¦¨¦§¥©Ÿ

wx zepnil xyt` ,oernyàø÷ øîàc ,èçMiL ãòweqta xn`py ± ©¤¦¨¥§¨©§¨
(my),eyxce ,'dVd lr EQkY 'ebe zFWtp zqknA''úBLôð úñëîa' §¦§©§¨¨Ÿ©©¤§¦§©§¨

,gqtd lr zepnidl jixvy ,xnelk ,zeytp oipna ,epiidc ,'ebe
øãäåjk xg` wxe ±'eqBëz'zepnidl jixvy ixd ,ehgyz epiidc ©£©¨

.dhigyd mcew
:`ziixan iia` ixacl di`x `xnbd d`ianïéðîð ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦§¦

epnî ïäéãé úà ïéëLBîe[gqtdn-],øîBà ïBòîL éaø ,èçMiL ãò §¦¤§¥¤¦¤©¤¦¨¥©¦¦§¥
ïéðîðeilrïéëLBîe ,èçMiL ãò,epnn mdici z`,ícä ÷øfiL ãò ¦§¦©¤¦¨¥§¦©¤¦¨¥©¨

gqtd lr mipnp oi`y dcen oerny iaxy ,`ziixaa yxetn ixd
.hgyiy cr wx
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc migqt(ycew zay meil)

äéä àìoAxw iM ,diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©
cvik ewlgpe .'`Edd Wi`d `Vi F`hg ,FcrnA aixwd `l 'dŸ¦§¦§Ÿ£¤§¦¨¨¦©

,weqtd z` yexcl,øáñ éaø,jk miyxecyçñtä úBNòì ìãçå' ©¦¨©§¨©©£©¤©
,'äúøëðåepiidïBLàøa ãáò àìc,oey`xd gqtd z` dyr `ly ± §¦§§¨§Ÿ¨©¨¦

,zxk aiigy 'dzxkpe' dxezd zxne` jk lreénð éàdxezd ± ¦©¦
m` ,zxk aeig ea yiy sqep ote` zxne`áéø÷ä àì 'ä ïaø÷'¨§©Ÿ¦§¦

,'BãòBîaz` aixwd `ly ,epiidcgqtdéðMa`ly ,ea aiig xy`k] §£©¥¦
Wi`d `Vi F`hg' weqtd jynd cnln jk lre ,[oey`xd z` dyr¤§¦¨¨¦

.zxk aiig `ed mby ,'`Edd©
:`xnbd zl`ey[éàäã] (àäã) éànîeel` zeaizy oipne -Bàèç' ¦©§©¤§

'àOéaiigy ornyn ,weqta zexkfend,àeä úøkxn`p `l ixd ¦¨¨¥
.jkn xzei `le '`yi e`hg' wx weqta
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âéãé ìòL ìBça Bkøãk úìcä ìòðì Bà çzôì øeñà ïîL ìL àeä íà dîöò úìãa òeá÷ øpä íàå§¦©¥¨©©¤¤©§¨¦¤¤¤¨¦§Ÿ©¦§Ÿ©¤¤§©§§¤©§¥
Bà (øéòáî íeMî áiçúéå) äìéútä ìà ïîMä úö÷ áø÷úé àlL øLôà éà Bkøãk äìéòðe äçéútä©§¦¨§¦¨§©§¦¤§¨¤Ÿ¦§¨¥§¨©¤¤¤©§¦¨§¦§©¥¦©§¦

.déLéø ÷éñt àäé àlL ïéðòa úçða ìòBðå çúBt àlà (äaëî íeMî Ba Léå) epnî úö÷ ÷çøúé¦§©¥§¨¦¤§¥¦§©¤¤¨¥©§¥§©©§¦§¨¤Ÿ§¥§¦¥¥
àéäL éðtî øðì ñéña úéNòð àì úìcäL éôì da òeáwä äö÷nä øpä íeMî úìcä ìeèìèa øeqà ïéàå§¥¦§¦§©¤¤¦©¥©ª§¤©¨©¨§¦¤©¤¤Ÿ©£¥¨¦©¥¦§¥¤¦

øðäì àìå Bìöà äìèáe úéaì úLnLnL äáeLç[eÎd. £¨¤§©¤¤©©¦§¥¨¤§§Ÿ§©¥
Ba àöBéëå äåòL ìL øð àeä íàå[fäaëéL (Leçì LiL) ïéðòa àeä ïk íà àlà Bkøãk ìòðìå çzôì øzî §¦¥¤©£¨§©¥ª¨¦§Ÿ©§¦§Ÿ§©§¤¨¦¥§¦§¨¤¥¨¤¦§¤

øàaúiL Bîk íeìk Cëa ïéà õøàì Ck éãé ìò ìté íà ìáà úçða ìòðìå çzôì øäæé àì íà éøîâì15. §©§¥¦Ÿ¦¨¥¦§Ÿ©§¦§Ÿ§©©£¨¦¦Ÿ©§¥¨¨¨¤¥§¨§§¤¦§¨¥
(øãçì øãçî çzôð úìcäL ïBâk) õeçanL çeøäì Leçì ïéàL ïéðòa àeäå úìcä éøBçà àeä øpä íà ïëå§¥¦©¥£¥©¤¤§§¦§¨¤¥¨§¨©¤¦©§¤©¤¤¦§©¥¤¤§¤¤

éøö ìBça Bkøãk dçút íà åéìò úáLðîL dîöò úìcä úîçî äaëéL àlàïéðòa) úçða dçúBôì øäæéì C ¤¨¤¦§¤¥£©©¤¤©§¨¤§©¤¤¨¨¦¨§¨§©§§¨¦¦¨¥§§¨§©©§¦§¨
:(déLéø ÷éñt äéäé àlL¤Ÿ¦§¤§¦¥¥

ג  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק
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`zax `zkld
¯ øðäì àìå [ä כשכוונתו הדלת לסגור או לפתוח אין

הנר  באור שימוש .11לצורך
¯ øðäì àìå [å- מקרר דלת לסגור או לפתוח מותר

בלבד  המוקצים דברים בה מונחים כיון 12אפילו ,

בה  המונחים לדברים ולא למקרר בטלה .13שהדלת
¯ åá àöåéëå [æ המצויים מוצקים נרות שאר וכן

.14בימינו 

zetqede mipeiv
והגהות 11) הטור פי שעל והוסיף ג, ס"ק קו"א ע"פ

שהדלת  שכיון הנר לצורך כשכוונתו גם מותר מיימוניות
בצ"ע. וסיים כלל, טלטול נחשב אינו מחוברת

צדקה 12) לקופת הדין והוא מבושלות, לא ביצים כגון
ארון. דלת על התלויה

ואף 13) למקרר, שמשמשת היא הדלת של חשיבותה שכן
לא  - דברים בה להניח שיוכלו באופן לכתחילה שנעשית
ובס' בקביעות. הוא שכן שמשמע - בדלת הקבוע מנר גרע
מצדד  היה שהרשז"א כתב יג הערה שח סימן שלמה שולחן

בסיס. נעשה דלא להתיר בו חזר ימיו ובסוף לאיסור,
בית  דלת בין לחלק כתב יא הערה שח סימן שני חוט ובס'
לא  בשוע"ר אמנם חשוב, שאינו כלי לדלת חשוב, שהוא
שהדלת  מפני אלא הבית, חשיבות מחמת שהוא משמע
הטור  דעת על מסתמכים היינו לו (ובאמת, לבית. משמשת
כלל  טלטול נחשב אינו דלת שטלטול מיימוניות והגהות
לבין  בית, דלת בין לחלק מקום היה מחוברת, שהיא כיון
בטלטול), (האסור לכלי דמחוברת הא מועיל שלא כלי דלת
גם  שמועילה אף - זו סברא על רבינו נסמך לא לכך ואולי

המוקצה). לצורך בטלטול

כיון  מהדלת, השבת קודם הנר ולהסיר להחמיר צורך אין כן
שהובאו  הירושלמי דברי מחמת הוא בזה שהמחמירים
הזכיר  לא ובשוע"ר קבוע, שהוא אע"פ ד"ה הלכה  בביאור
ואפי' בקו"א, בזה השיטות כל כשמנה אפילו זה ירושלמי
אם  בין שחילק ללא בזה הקיל ד ס"ק תרפ סימן בשעה"צ

בכוונה. שם הניחו אם ובין שם שכחו
בנרות 14) ולא דקים, בנרות רק זה שהיתר שכתבו יש

פי"ח  ח"ב לציון אור (שו"ת בפיהם שמן שמתקבץ עבים
יט). תשובה

אפילו  בזה הקיל מ סימן ח"ז נדברו אז בשו"ת ומאידך
על  לעולם צפה הפתילה שבהם צף' 'פתיל עם שמן בנרות
לנוזל. הנהפכים וכד' נרוניות סוגי מיני בכל וכן שמן, גבי

שבימינו, מנרות יותר דקים היו לא שבימיהם נרות ולהלכה,
בכל  להקל אפשר ולכך הנר, בפי שמן נוצר היה בהם וגם
נר  בכל ולהחמיר בהם'), 'וכיוצא בשוע"ר (כלשון מוצק נר
או  להגביה שלא להזהר יש נר ובכל צף), פתיל (גם שמן
(בוטשאטש)), אברהם באשל שהזהיר (כפי הלהבה להנמיך

רישי'. פסיק יהיה שלא כך
ה.15) סעיף
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ËÎ או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל
מלחמת  כגון שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות
דיוקן  וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם וכתוב וגלית דוד
בשטרי  יקרא שמא גזרה בשבת זה כתב לקרות אסור פלוני

אסור: קריאה בלא בהם לעיין ואפילו הדיוטות

Ï אומות מלכי של הימים (ודברי מלחמות ספרי וכן
ספר  כגון חולין שיחת של ומשלים מליצות וכן העולם)
בשבת  לקרותן אסור חשק דברי לומר צריך ואין עמנואל
הדיוטות  שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
בלשון  כתובים אם אף לצים מושב משום אסור בחול ואף
בלשון  כתובים אפילו איסור עוד יש חשק ובדברי הקודש
שהעתיקן  ומי שחיברן ומי בעצמו הרע יצר שמגרה הקודש
אבל  הרבים מחטיאי בכלל הם המדפיסן לומר צריך ואין
ויראת  מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן
אפילו  לקרותם מותר בו וכיוצא יוסיפון ספר כגון שמים
לבני  ראוי אין מקום (ומכל בלע"ז כתובים אפילו בשבת

בהם): להרבות אדם

‡Ï בדברי רק וביו"ט בשבת ללמוד שאסור אומרים יש
שכל  אסור חכמות בספרי ואפילו שמים ויראת תורה
הדיוטות  שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר
ספרי  בכל מתירים ויש אסור לטלטלם אפילו זה ולפי
מתחלף  אינו חכמה שדבר מפני רפואות וספרי חכמות
נוהגין  וכן זה בשביל זה על לגזור ואין הדיוטות בשטרי
החוזים  של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי להקל
שמותר  כמו ולטלטלו ולהפכו אצטרלו"ב) (שקורין בכוכבים
כתוב  בין הפרש דמה זו סברא לפי החכמה ספרי לטלטל
לאסור  ואין בספר לכתוב נחושת בלוחות ברזל בעט ורשום
דכיון  כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום
כמ"ש  בונה משום בהן אין רפויין להיות אלו לוחות שדרך

שי"ג: בסי'

·Ï להגיד כגון בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו
שיש בה וכיוצא הגניבה השד על מן לשאול מתירין

דבר  לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל
ממנו  לשאול אסור קע"ט סי' ביו"ד כמ"ש ממנו הנעלם
דבר  ממנו שואל הוא כן אם אלא דבר ודבר משום בשבת

ענין  בכל בשבת ממנו לשאול מותר שאז רפואה  לצורך
לחשים  מיני כל וכן שם ביו"ד שיתבאר וע"ד בחול שמותר
בהם  ואין בחול כמו בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש

דבר: ודבר משום

‚Ï שנתרועעו או נכסיו ומפסידים שוטפים מים באו אם
לשם  נכרי לקרות מותר לאיבוד והולך יין של חביות
ההפסד  את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע אע"פ
צווי  רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק גמורה במלאכה
אינו  זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל לתקן
נכרים  בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו טרחו שכר מפסיד
אומרים  ויש הפסד בכל התירו כך מפסיד אינו המכבה כל
הראשונה  כסברא והמיקל לבד בדליקה אלא התירו שלא

הפסיד: לא מרובה הפסד בכל

„Ï מותר בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל
ובלבד  שיעשה בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות
נכרי  לענין שכ"ה בסי' כמ"ש פרהסיא של דבר יהיה שלא

חולקים): שיש (ע"ש הישראל בשביל מעצמו שעשה

‰Ï ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא
או  עצמו לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל
כגון  מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו אחר נכרי לצורך
הדליקה  תעבור שלא וכוונתו דליקתך כבה לנכרי שאומר

בזה. כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית

של  וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
כשרואהו. בו למחות צריך אינו הישראל

אסור  אבל מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
בו  ועשה זה חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל
החפץ  את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו בשבת מלאכתך
זה  בשר טול לו שאומר כגון בו נעשית שהמלאכה הזה
שאין  עליו מזונותיו אין ואפילו בשבת לצרכך אותו ובשל
כיון  אעפ"כ הוא מפסיד ואדרבה זו באמירה ריוח שום לו
אף  כשלוחו נראה זה הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר

במל  מתכוין עצמו:שהוא להנאת אכתו

כטֿלה  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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והלב  המוח יגיעת מתוך יום יום להתפלל הצורך

הפנימי  התוכן הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

שהקב קריאת "ב  אבינו אברהם """ הוא עולם ה ,"אֿל

מאלקות, נפרד אינו דבר שום דאמת שאליבא היינו

הקב  העולם בריאת לאחר ""וגם הוא ומיוחד ה "יחיד

שענין  לבאר, ישוב - ממש העולם שנברא קודם כמו

שבתפלה:] ההתבוננות עיקר הוא זה

.äìôúá äáäàä úà øøåòî àåä äæáå
שום  שאין זו באמת במוחו יכיר האדם כאשר

ית', בלעדו הרי ויתבונן מציאות הדעת, בעומק בזה
יתעורר  ולבו הלב, אל הדבר יתפשט המוח מן
תשוקה  שום לו תהי' לא אשר עד ה' באהבת
נגד  במציאות מבוטלים "שכולם הזה, עולם לענייני

הם והרי ב"ה", סוף אין וכלא השי"ת ואפס כאין
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לבדו,חשיבי  לה' יהיו ותשוקתו רצונו כל אלא ,
היחידה. האמיתית המציאות ית' שהוא כיון

תוכן  היא היא לאלקות זו אהבה והתעוררות -
תפלת  שענין לעיל שנתבאר כפי התפילה, ענין

האדם. בלב לה' האהבה את לעורר הוא הבוקר

ופרט  פרט כל של התוכן כיצד ומבאר [וממשיך

שהשי  זו הכרה האדם במוח להחדיר - הוא ת "בתפלה

" עולם הוא :]"אֿל

.'åë åîùá åàø÷ 'äì åãåä íéøîåàù åäæå
íìåò ìà àåä íùäù äæ ìò íéãåî åðàù ,ùåøéô

.ì"ðë
לה' "הודו באמירת היא התפילה קראו התחלת

על בשמו  הוא הקב"ה של בשמו הקריאה וענין ,"
" אברהם גבי שכתוב מה הוי'בשם שםויקרא דרך

מאלקות, נפרד דבר העולם שאין עולם", אֿל
כנ"ל.

שזהו  היות זה, בענין התפילה מתחילים ולכן
בהכרת  להחדיר שבתפלה" ההתבוננות "ענין עיקר

יתברך. אחדותו ענין האדם

.äìéôúä ìë êìåäå ááåñ äæ ïéðò ìòå
בשם  . . "ויקרא בשמו", ד"קראו זו נקודה על
התפילה; ענין כל והולך סובב - עולם" אֿל ה'
דזמרה  בפסוקי מקום של שבחו סיפור תוכן שכן,
גדול  שהוא בגדולתו, מספרים "שאנו - הוא
ה' את הללו מאין, יש תמיד שמהוה מאד, ומהולל

וכולם הארץ, ומן השמים אצלו בטלים מן

וכמו  ליש", מאין תמיד מהוה הוא כי במציאות,
ה' הוא "אתה את לבדך שאומרים מחי' ואתה כו',

כו'". כולם

òá÷éù ãò ,úåáø íéîòô äæ ìò øåæçì êéøöù
.ùîî 'éàø úðéçáá åáìá

"שצריך  זה הטעם על רבות"לחזור פעמים
רבים  ומזמורים פסוקים אומרים התפילה ובמשך
כי  - הוא ובפרטיות, באריכות זה ענין המבארים

ל"בחינת להגיע היא התפילה ממש"ראי'תכלית
זו  שהכרה כך לידי להגיע כלומר, באלקות:
ומוחלטת  קבועה תהי' עולם" "אֿל הוא שהקב"ה
כך  כל גדולה והתאמתות בוודאות האדם אצל

הוא ראי'רואה כאילו "בבחינת בעיניו, זאת
בלבד. שמיעה בבחינת ולא ממש",

הבית  בעל כמו הולך, חושך בבחינת ד"כסיל
כל  [היכן] שיודע אע"פ בחושך] בביתו [המתהלך
מפני  ליפול, יכול מקום] [מכל הכלים מקומות
וכך  אצלו. ראי' בבחינת ואינו הולך בחושך שהוא
ומאמין  שיודע - "כסיל" להיות אפשר בעניננו] [גם
מקום  ומכל כו', עלמין כל ממלא יתברך שהוא
בבחינת  בהתגלות אצלו אינו כי עבירות, יעבור

לבד". שמיעה רק ראי',

פעמים  ה' אחדות ענין על חוזרים אנו ולכן
בפנימיות רב  להחדיר כדי - התפילה במשך ות

זולתו  מציאות שום שאין ההכרה את והלב המוח
יתברך  באחדותו זו שהכרה עד עולם"), ("אֿל ית'
ידי  ועל - ממש" ראי' "בבחינת בלבנו קבועה תהי'

לה'. האהבה את לעורר יכולים זה

.åìëù éôì ãçàå ãçà ìë äæá êéøàéùå
די  לא ממש", ראי' ל"בחינת להגיע כדי

לבד אמירת ב" שטחי באופן והמזמורים הפסוקים "
אלא  המילות, פירוש כוונת עם בתפלה די לא וגם

ואחד ולהתבונן להאריך צריך אחד "כל זה, בדבר
ידי על רק כי שכלו", ההתבוננות אריכות לפי

באלקות; ראי' לבחינת להגיע יכולים בתפלה

כי  הכרחי, הוא זה בדבר ההתבוננות וריבוי
וכל  והארץ שהשמים מאחר שלנו, החוש נגד הוא
בפני  ודבר "יש" מציאות לעינינו נראים צבאיהם
פעם  בדבר, ההתבוננות ריבוי ידי על ורק עצמו,
בתוך  ויותר יותר הענין יחדור לאט לאט פעם, אחר

והלב. המוח פנימיות

äæá ÷éîòäì êéøö ,øúåé íùåâî åçåîù ùé
.øúåéá

דבר  בכל שתופס היינו מגושם, שמוחו אדם
יקשה  שבו, והחומרי הגשמי הצד את רק ודבר
עולם"; ד"אֿל זו הכרה לידי להגיע ביותר עליו
ביותר, ועצומה גדולה ליגיעה זקוק הוא ולכן

שאחדותו המחשבה התעמקות ב  כדי שאת, ביתר
צריך  יותר, מגושם "שמוחו וככל אצלו. תוקלט ית'

יותר". בזה להעמיק

רק  הוא התפילה ענין כל אם להקשות: [ואין

כל  ענין מהו - ית' באחדותו ההכרה את בנפש לקבוע

שבתפלה? הבקשות

ממשיך:] זה על -
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ËÎ או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל
מלחמת  כגון שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות
דיוקן  וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם וכתוב וגלית דוד
בשטרי  יקרא שמא גזרה בשבת זה כתב לקרות אסור פלוני

אסור: קריאה בלא בהם לעיין ואפילו הדיוטות

Ï אומות מלכי של הימים (ודברי מלחמות ספרי וכן
ספר  כגון חולין שיחת של ומשלים מליצות וכן העולם)
בשבת  לקרותן אסור חשק דברי לומר צריך ואין עמנואל
הדיוטות  שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
בלשון  כתובים אם אף לצים מושב משום אסור בחול ואף
בלשון  כתובים אפילו איסור עוד יש חשק ובדברי הקודש
שהעתיקן  ומי שחיברן ומי בעצמו הרע יצר שמגרה הקודש
אבל  הרבים מחטיאי בכלל הם המדפיסן לומר צריך ואין
ויראת  מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן
אפילו  לקרותם מותר בו וכיוצא יוסיפון ספר כגון שמים
לבני  ראוי אין מקום (ומכל בלע"ז כתובים אפילו בשבת

בהם): להרבות אדם

‡Ï בדברי רק וביו"ט בשבת ללמוד שאסור אומרים יש
שכל  אסור חכמות בספרי ואפילו שמים ויראת תורה
הדיוטות  שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר
ספרי  בכל מתירים ויש אסור לטלטלם אפילו זה ולפי
מתחלף  אינו חכמה שדבר מפני רפואות וספרי חכמות
נוהגין  וכן זה בשביל זה על לגזור ואין הדיוטות בשטרי
החוזים  של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי להקל
שמותר  כמו ולטלטלו ולהפכו אצטרלו"ב) (שקורין בכוכבים
כתוב  בין הפרש דמה זו סברא לפי החכמה ספרי לטלטל
לאסור  ואין בספר לכתוב נחושת בלוחות ברזל בעט ורשום
דכיון  כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום
כמ"ש  בונה משום בהן אין רפויין להיות אלו לוחות שדרך

שי"ג: בסי'

·Ï להגיד כגון בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו
שיש בה וכיוצא הגניבה השד על מן לשאול מתירין

דבר  לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל
ממנו  לשאול אסור קע"ט סי' ביו"ד כמ"ש ממנו הנעלם
דבר  ממנו שואל הוא כן אם אלא דבר ודבר משום בשבת

ענין  בכל בשבת ממנו לשאול מותר שאז רפואה  לצורך
לחשים  מיני כל וכן שם ביו"ד שיתבאר וע"ד בחול שמותר
בהם  ואין בחול כמו בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש

דבר: ודבר משום

‚Ï שנתרועעו או נכסיו ומפסידים שוטפים מים באו אם
לשם  נכרי לקרות מותר לאיבוד והולך יין של חביות
ההפסד  את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע אע"פ
צווי  רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק גמורה במלאכה
אינו  זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל לתקן
נכרים  בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו טרחו שכר מפסיד
אומרים  ויש הפסד בכל התירו כך מפסיד אינו המכבה כל
הראשונה  כסברא והמיקל לבד בדליקה אלא התירו שלא

הפסיד: לא מרובה הפסד בכל

„Ï מותר בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל
ובלבד  שיעשה בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות
נכרי  לענין שכ"ה בסי' כמ"ש פרהסיא של דבר יהיה שלא

חולקים): שיש (ע"ש הישראל בשביל מעצמו שעשה

‰Ï ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא
או  עצמו לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל
כגון  מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו אחר נכרי לצורך
הדליקה  תעבור שלא וכוונתו דליקתך כבה לנכרי שאומר

בזה. כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית

של  וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
כשרואהו. בו למחות צריך אינו הישראל

אסור  אבל מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
בו  ועשה זה חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל
החפץ  את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו בשבת מלאכתך
זה  בשר טול לו שאומר כגון בו נעשית שהמלאכה הזה
שאין  עליו מזונותיו אין ואפילו בשבת לצרכך אותו ובשל
כיון  אעפ"כ הוא מפסיד ואדרבה זו באמירה ריוח שום לו
אף  כשלוחו נראה זה הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר

במל  מתכוין עצמו:שהוא להנאת אכתו

כטֿלה  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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והלב  המוח יגיעת מתוך יום יום להתפלל הצורך

הפנימי  התוכן הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

שהקב קריאת "ב  אבינו אברהם """ הוא עולם ה ,"אֿל

מאלקות, נפרד אינו דבר שום דאמת שאליבא היינו

הקב  העולם בריאת לאחר ""וגם הוא ומיוחד ה "יחיד

שענין  לבאר, ישוב - ממש העולם שנברא קודם כמו

שבתפלה:] ההתבוננות עיקר הוא זה

.äìôúá äáäàä úà øøåòî àåä äæáå
שום  שאין זו באמת במוחו יכיר האדם כאשר

ית', בלעדו הרי ויתבונן מציאות הדעת, בעומק בזה
יתעורר  ולבו הלב, אל הדבר יתפשט המוח מן
תשוקה  שום לו תהי' לא אשר עד ה' באהבת
נגד  במציאות מבוטלים "שכולם הזה, עולם לענייני

הם והרי ב"ה", סוף אין וכלא השי"ת ואפס כאין
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לבדו,חשיבי  לה' יהיו ותשוקתו רצונו כל אלא ,
היחידה. האמיתית המציאות ית' שהוא כיון

תוכן  היא היא לאלקות זו אהבה והתעוררות -
תפלת  שענין לעיל שנתבאר כפי התפילה, ענין

האדם. בלב לה' האהבה את לעורר הוא הבוקר

ופרט  פרט כל של התוכן כיצד ומבאר [וממשיך

שהשי  זו הכרה האדם במוח להחדיר - הוא ת "בתפלה

" עולם הוא :]"אֿל

.'åë åîùá åàø÷ 'äì åãåä íéøîåàù åäæå
íìåò ìà àåä íùäù äæ ìò íéãåî åðàù ,ùåøéô

.ì"ðë
לה' "הודו באמירת היא התפילה קראו התחלת

על בשמו  הוא הקב"ה של בשמו הקריאה וענין ,"
" אברהם גבי שכתוב מה הוי'בשם שםויקרא דרך

מאלקות, נפרד דבר העולם שאין עולם", אֿל
כנ"ל.

שזהו  היות זה, בענין התפילה מתחילים ולכן
בהכרת  להחדיר שבתפלה" ההתבוננות "ענין עיקר

יתברך. אחדותו ענין האדם

.äìéôúä ìë êìåäå ááåñ äæ ïéðò ìòå
בשם  . . "ויקרא בשמו", ד"קראו זו נקודה על
התפילה; ענין כל והולך סובב - עולם" אֿל ה'
דזמרה  בפסוקי מקום של שבחו סיפור תוכן שכן,
גדול  שהוא בגדולתו, מספרים "שאנו - הוא
ה' את הללו מאין, יש תמיד שמהוה מאד, ומהולל

וכולם הארץ, ומן השמים אצלו בטלים מן

וכמו  ליש", מאין תמיד מהוה הוא כי במציאות,
ה' הוא "אתה את לבדך שאומרים מחי' ואתה כו',

כו'". כולם

òá÷éù ãò ,úåáø íéîòô äæ ìò øåæçì êéøöù
.ùîî 'éàø úðéçáá åáìá

"שצריך  זה הטעם על רבות"לחזור פעמים
רבים  ומזמורים פסוקים אומרים התפילה ובמשך
כי  - הוא ובפרטיות, באריכות זה ענין המבארים

ל"בחינת להגיע היא התפילה ממש"ראי'תכלית
זו  שהכרה כך לידי להגיע כלומר, באלקות:
ומוחלטת  קבועה תהי' עולם" "אֿל הוא שהקב"ה
כך  כל גדולה והתאמתות בוודאות האדם אצל

הוא ראי'רואה כאילו "בבחינת בעיניו, זאת
בלבד. שמיעה בבחינת ולא ממש",

הבית  בעל כמו הולך, חושך בבחינת ד"כסיל
כל  [היכן] שיודע אע"פ בחושך] בביתו [המתהלך
מפני  ליפול, יכול מקום] [מכל הכלים מקומות
וכך  אצלו. ראי' בבחינת ואינו הולך בחושך שהוא
ומאמין  שיודע - "כסיל" להיות אפשר בעניננו] [גם
מקום  ומכל כו', עלמין כל ממלא יתברך שהוא
בבחינת  בהתגלות אצלו אינו כי עבירות, יעבור

לבד". שמיעה רק ראי',

פעמים  ה' אחדות ענין על חוזרים אנו ולכן
בפנימיות רב  להחדיר כדי - התפילה במשך ות

זולתו  מציאות שום שאין ההכרה את והלב המוח
יתברך  באחדותו זו שהכרה עד עולם"), ("אֿל ית'
ידי  ועל - ממש" ראי' "בבחינת בלבנו קבועה תהי'

לה'. האהבה את לעורר יכולים זה

.åìëù éôì ãçàå ãçà ìë äæá êéøàéùå
די  לא ממש", ראי' ל"בחינת להגיע כדי

לבד אמירת ב" שטחי באופן והמזמורים הפסוקים "
אלא  המילות, פירוש כוונת עם בתפלה די לא וגם

ואחד ולהתבונן להאריך צריך אחד "כל זה, בדבר
ידי על רק כי שכלו", ההתבוננות אריכות לפי

באלקות; ראי' לבחינת להגיע יכולים בתפלה

כי  הכרחי, הוא זה בדבר ההתבוננות וריבוי
וכל  והארץ שהשמים מאחר שלנו, החוש נגד הוא
בפני  ודבר "יש" מציאות לעינינו נראים צבאיהם
פעם  בדבר, ההתבוננות ריבוי ידי על ורק עצמו,
בתוך  ויותר יותר הענין יחדור לאט לאט פעם, אחר

והלב. המוח פנימיות

äæá ÷éîòäì êéøö ,øúåé íùåâî åçåîù ùé
.øúåéá

דבר  בכל שתופס היינו מגושם, שמוחו אדם
יקשה  שבו, והחומרי הגשמי הצד את רק ודבר
עולם"; ד"אֿל זו הכרה לידי להגיע ביותר עליו
ביותר, ועצומה גדולה ליגיעה זקוק הוא ולכן

שאחדותו המחשבה התעמקות ב  כדי שאת, ביתר
צריך  יותר, מגושם "שמוחו וככל אצלו. תוקלט ית'

יותר". בזה להעמיק

רק  הוא התפילה ענין כל אם להקשות: [ואין

כל  ענין מהו - ית' באחדותו ההכרה את בנפש לקבוע

שבתפלה? הבקשות

ממשיך:] זה על -
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

åð÷ú ,íéçáùå äøîæã é÷åñô òöîàáù úåù÷áå
ìò íéâåøè÷ ùéù úîçî äìåãâä úñðë éùðà
éë ,íâå .êëì éåàø àåä íà åúåà ïéðãå ,íãàä
íãàä úà úåãéøèîä ,úåáéñå úåòéðî äîë ùé

.åæ úåððåáúäî
בתוך  המשולבות השי"ת לרחמי הבקשות גם
למטרה  הן דזמרה, בפסוקי להקב"ה השבח פסוקי

האדם; של מוחו לתוך ה' אחדות החדרת - זו

ית' רחמיו לעורר הן אלו ובקשות תפלות כי
את האדם מן אותו המניעות שיסיר המעכבות

מן  הבאות המניעות בין - זו הכרה לידי מלהגיע
ראוי  האדם שאין הטוענים למעלה, המקטרגים
ובין  באלקות; והתאמתות ראי' לבחינת לזכות
אותו  ומבלבלים הטורדים מדברים הבאות המניעות
וכדומה), הפרנסה ודאגות טרדות (כמו למטה
כדבעי  מחשבתו ולהעמיק להתרכז עליו המקשים

זו. בהתבוננות

êîò úà äòéùåä ,íéîçø íéù÷áî åðà äæ ìòå
.'åâå íåçø àåäå ,'åë íàùðå íòøå 'åâå

ורעם  וגו' עמך את "הושיעה הרחמים בקשת
לישועה היא - וכיו"ב שהקב"ה רוחנית ונשאם" ,

לקלוט  יוכל שמוחו כדי ברוחניות האדם את ינשא
ממש". ראי' "בבחינת ית', אחדותו ענין באמת

úà øøåòì àåä òîù úàéø÷ ãò ïéðòä ìëå
.äáäàä

שמע  קריאת עד התפילה ענין כל שתוכן ונמצא
שמע  קריאת ענין - לה' האהבה" את "לעורר כדי הוא
שממשיך:] [וכמו בפועל האהבה התעוררות עצמה,

['éåä] åðé÷ìà äéåä íéøîåà òîù úàéø÷áå
.ãçà

אלקינו  ה' ישראל "שמע אומרים שמע בקריאת
לא אחד ה' הוא, אחד" ב"ה' האמיתי והפירוש ,"

שיש שמלבד אלקה רק אלא ח"ו), שנים (ולא אחד
אין מציאות הקב"ה אינה שום העולם מציאות (כי

"אֿל  בפירוש כנ"ל הקב"ה, לגבי מקום תופסת
האחת  המציאות הוא יתברך שהוא ונמצא עולם"),

אחד". "ה' - והיחידה

òîù úà ïéëøåë åéä åçéøé éùðà àøîâá àúéàå
.øçà øáãá úáäàåì ãçà ïéá ïé÷éñôî åéä àìå

åúåððåáúä êøò éôìù ,äæá äæ ïéåìú íäù éôì
,äáäàä úãî øøåòúú äëë êøáúé åúåãçàá

.'åë òîù úà ïéëøåë åéä êëéôì
ה' גו' ישראל "שמע פסוק אחר שמיד וזהו

" פסוק בתורה נכתב "ואהבת אחד" - לפי גו'"
וההכרה  ההבנה ידי שעל בזה", זה תלויים שהם
אלקיך". ה' את ל"ואהבת באים ית', אחדותו בענין

יריחו  שאנשי רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
מפסיקין  היו ש"לא היינו שמע", את כורכין "היו

כך,ואהבת ל אחד בין אחר שנקבע למנהג (בניגוד "
מלכותו  כבוד שם "ברוך ואומרים שמפסיקים
לה' האהבה שהתעוררות מאחר כי - ועד") לעולם
("ה' יתברך באחדותו בהכרה תלוי' ("ואהבת")

ביניהם. להפסיק רצו לא אחד"),

.åçéøé éùðàë äëìä ïéàù àìà
בענין  בהכרה תלוי' האהבה שמצות אף אבל,
כאנשי  הלכה אין מקום מכל כנ"ל, ית' יחודו
בין  כו' שם ברוך באמירת מפסיקים אלא יריחו,

ל"ואהבת". "אחד"

לזה:] [והטעם

éåä àì ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáù
àåä "ãòå" ,"ãçàã àæø" äæ íâù íåùî ,÷ñôä

.'åâå ïååúà éôåìéçá ãçàã àæø
ענין  הוא הפנימי תוכנו כו' שם ברוך גם
ענין  הוא שם דברוך בזהר כדאיתא יתברך, אחדותו

אותיות רזא " הם "ועד" אותיות פירוש: - דאחד"
באות  מתחלפת ו' אות כי אתוון, בחילופי "אחד"
ואות  בזו; זו מתחלפות אהו"י שאותיות כידוע - א'
(שהן  אחה"ע אותיות כי - ח' באות מתחלפת ע'

בזו. זו מתחלפות הגרון) מן

כו' שם "ברוך שבתיבות ישנו ועד ונמצא "
ה' גו' "שמע דפסוק התוכן ".אחד אותו

:òãåðë äàúú àãåçé àø÷ðå
הקב"ה  של אחדותו ענין אשר בזהר מבואר
הוא  - אחד ה' וגו' ישראל שמע בפסוק המבואר

היינו עליון), (יחוד עילאה יחודא אמיתית בחינת

עצמו  הקב"ה אצל שהיא כפי האחדות ענין
שם  "ברוך שבתיבות האחדות וענין (ה"עליון");
(יחוד  תתאה" "יחודא הוא ועד" לעולם וכו'
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שהוא  כפי ית' אחדותו ענין שהוא היינו, תחתון),
מרגיש  הנברא כי (ה"תחתון"), הנברא אצל נרגש
את  שכלו" בעיני "שמבין אלא ליש, עצמו את
רק  הוא זה כל (אבל לאלקות הוא שבטל האמת

בהרגשתו) ולא .בהבנתו

רק "אחד" אותיות הוא "ועד" בחילופי ולכן

ה  האחדות ענין כי - ומתכסה אמיתית אותיות מתעלם
הוא  וכו' שם שברוך הזהר וכלשון הנבראים, אצל

ה"אחד"רזא " ענין כי - אחד) של (הסוד דאחד"
ב  אינו אלו שמע גילוי שבתיבות בפסוק כמו ממש

ובהעלם. ברמז היינו בסוד, אלא אחד", "ה' וגו'

בני  לשאר יריחו אנשי בין ההבדל גם וזהו
ישראל:

גבוהות, נשמות בעלי גדולים, צדיקים אצל

מתגלה  ושרשן, מקורן עם בתכלית המאוחדות
קמי' שהוא כפי האמיתי ית' אחדותו ענין בפועל
היו  שלא יריחו אנשי דרגת וזוהי - כביכול ית'

ל"ואהבת"; "שמע" בין מפסיקין

שם  ברוך גם אומרים ישראל בני שאר משא"כ
כי  - וגו' ישראל שמע באמירת להם די ולא - וכו'
הכרה  לידי לבוא יכול ואחד אחד כל שלא היות
ראי' בבחינת עילאה") ("יחודא אחד" ב"ה'
ברוך  אמירת גם להוסיף תיקנו לכן ממש, והרגשה

מדריגה שהשגת כו', יתברך זו שם באחדותו
ואחד  אחד כל של ביכולתו היא תתאה") ("יחודא
אחד  כל יוכל בזה ההתבוננות ידי ועל מישראל,

לה'. האהבה את בעצמו לעורר

b wxt zcar `l xy` zgz d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שבין ÊÓÂ‰(לא) ההפרש ענין סבת יובן עצמו הטעם
שרשה  שהתורה לפי כנ"ל למצות תורה
למטה  ושפעו אורו בהמשכת לבא שיכול מו"ס. בבחי'
המצות  טעמי ענין והוא פנימית. בבחי' ג"כ ממנו
מו"ס  מבחי' ויורד שמשתלשל ושכל. חכמה שבבחי'
שבעשיה. שלנו הנגלית תורה עד חכמה כל מקור
בא  ולא בעשיה. המושג ושכל טעם בבחי' ג"כ שהיא
שרש  הנה אבל המצות. כמעשה כ"כ חיצוני בלבוש
עליון  באור ששרשה ומפני גלגלתא. בבחי' המצות
ירידת  בחי' גם ע"כ בחיצונית רק שאינו ביותר

למטה  בא הוא שבגלגלתא העליון רצון התלבשות
רצון  שמתלבש עד חצוניות. בבחי' ג"כ בעולמות הימנו
נגה  דבחי' גשמיים בדברים מעשיות במצות העליון
התורה. על למצות מעלה יתרון יש ובזה כו'. דעשייה
האור. התגלות בחי' מצד אבל דגלגלתא. שרש מצד
ובבחי' פנימיות. בבחי' הגלוי בא מו"ס בבחינת הרי
יתרון  יש ובזה חצוניות. בבחי' האור בא גלגלתא
המאמרים  דכל ונמצא כנ"ל. המצות על התורה למעלת
על  המצות ובמעלת המצות על התורה במעל' שנאמרו

וד"ל: כלל אהדדי סתרי ולא אמת שניהם התורה

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

„ÂÚÂ מקץ ויהי ע"פ בזוהר ממ"ש שנה ענין יובן
לדרגין  דרגין דתב בזוהר ואמרו ימים שנתיים
שס"ה  י"ה עם שמי כי מל', לדרגין חו"ב דרגין פי'
כשמקבל  מל' בחי' הוא שמי פי' רמ"ח, ו"ה עם זכרי
שנת  בחי' והיינו שס"ה נעשה בו ומתייחד י"ה מבחי'
והיינו  בבינה, היא החמה שנת שהיא שנה כי החמה

י"ה  עם יומין שנ"ה הלבנה שנת שהוא מל' שמי בחי'
מבואר  ונמצא יומין, שס"ה נעשה חו"ב בחי' שהוא
בד"ה  ז"ל רבינו וכמ"ש חדש, מבחי' גבוה שנה שבחי'

דרושים. ובהרבה אשיש שוש
Í‡ איך ר"ה הוא תשרי אם הנ"ל הקושיא צ"ל עדיין

החדשים  כללות שהשנה חדשים ראש ג"כ ניסן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

åð÷ú ,íéçáùå äøîæã é÷åñô òöîàáù úåù÷áå
ìò íéâåøè÷ ùéù úîçî äìåãâä úñðë éùðà
éë ,íâå .êëì éåàø àåä íà åúåà ïéðãå ,íãàä
íãàä úà úåãéøèîä ,úåáéñå úåòéðî äîë ùé

.åæ úåððåáúäî
בתוך  המשולבות השי"ת לרחמי הבקשות גם
למטרה  הן דזמרה, בפסוקי להקב"ה השבח פסוקי

האדם; של מוחו לתוך ה' אחדות החדרת - זו

ית' רחמיו לעורר הן אלו ובקשות תפלות כי
את האדם מן אותו המניעות שיסיר המעכבות

מן  הבאות המניעות בין - זו הכרה לידי מלהגיע
ראוי  האדם שאין הטוענים למעלה, המקטרגים
ובין  באלקות; והתאמתות ראי' לבחינת לזכות
אותו  ומבלבלים הטורדים מדברים הבאות המניעות
וכדומה), הפרנסה ודאגות טרדות (כמו למטה
כדבעי  מחשבתו ולהעמיק להתרכז עליו המקשים

זו. בהתבוננות

êîò úà äòéùåä ,íéîçø íéù÷áî åðà äæ ìòå
.'åâå íåçø àåäå ,'åë íàùðå íòøå 'åâå

ורעם  וגו' עמך את "הושיעה הרחמים בקשת
לישועה היא - וכיו"ב שהקב"ה רוחנית ונשאם" ,

לקלוט  יוכל שמוחו כדי ברוחניות האדם את ינשא
ממש". ראי' "בבחינת ית', אחדותו ענין באמת

úà øøåòì àåä òîù úàéø÷ ãò ïéðòä ìëå
.äáäàä

שמע  קריאת עד התפילה ענין כל שתוכן ונמצא
שמע  קריאת ענין - לה' האהבה" את "לעורר כדי הוא
שממשיך:] [וכמו בפועל האהבה התעוררות עצמה,

['éåä] åðé÷ìà äéåä íéøîåà òîù úàéø÷áå
.ãçà

אלקינו  ה' ישראל "שמע אומרים שמע בקריאת
לא אחד ה' הוא, אחד" ב"ה' האמיתי והפירוש ,"

שיש שמלבד אלקה רק אלא ח"ו), שנים (ולא אחד
אין מציאות הקב"ה אינה שום העולם מציאות (כי

"אֿל  בפירוש כנ"ל הקב"ה, לגבי מקום תופסת
האחת  המציאות הוא יתברך שהוא ונמצא עולם"),

אחד". "ה' - והיחידה

òîù úà ïéëøåë åéä åçéøé éùðà àøîâá àúéàå
.øçà øáãá úáäàåì ãçà ïéá ïé÷éñôî åéä àìå

åúåððåáúä êøò éôìù ,äæá äæ ïéåìú íäù éôì
,äáäàä úãî øøåòúú äëë êøáúé åúåãçàá

.'åë òîù úà ïéëøåë åéä êëéôì
ה' גו' ישראל "שמע פסוק אחר שמיד וזהו

" פסוק בתורה נכתב "ואהבת אחד" - לפי גו'"
וההכרה  ההבנה ידי שעל בזה", זה תלויים שהם
אלקיך". ה' את ל"ואהבת באים ית', אחדותו בענין

יריחו  שאנשי רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
מפסיקין  היו ש"לא היינו שמע", את כורכין "היו

כך,ואהבת ל אחד בין אחר שנקבע למנהג (בניגוד "
מלכותו  כבוד שם "ברוך ואומרים שמפסיקים
לה' האהבה שהתעוררות מאחר כי - ועד") לעולם
("ה' יתברך באחדותו בהכרה תלוי' ("ואהבת")

ביניהם. להפסיק רצו לא אחד"),

.åçéøé éùðàë äëìä ïéàù àìà
בענין  בהכרה תלוי' האהבה שמצות אף אבל,
כאנשי  הלכה אין מקום מכל כנ"ל, ית' יחודו
בין  כו' שם ברוך באמירת מפסיקים אלא יריחו,

ל"ואהבת". "אחד"

לזה:] [והטעם

éåä àì ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáù
àåä "ãòå" ,"ãçàã àæø" äæ íâù íåùî ,÷ñôä

.'åâå ïååúà éôåìéçá ãçàã àæø
ענין  הוא הפנימי תוכנו כו' שם ברוך גם
ענין  הוא שם דברוך בזהר כדאיתא יתברך, אחדותו

אותיות רזא " הם "ועד" אותיות פירוש: - דאחד"
באות  מתחלפת ו' אות כי אתוון, בחילופי "אחד"
ואות  בזו; זו מתחלפות אהו"י שאותיות כידוע - א'
(שהן  אחה"ע אותיות כי - ח' באות מתחלפת ע'

בזו. זו מתחלפות הגרון) מן

כו' שם "ברוך שבתיבות ישנו ועד ונמצא "
ה' גו' "שמע דפסוק התוכן ".אחד אותו

:òãåðë äàúú àãåçé àø÷ðå
הקב"ה  של אחדותו ענין אשר בזהר מבואר
הוא  - אחד ה' וגו' ישראל שמע בפסוק המבואר

היינו עליון), (יחוד עילאה יחודא אמיתית בחינת

עצמו  הקב"ה אצל שהיא כפי האחדות ענין
שם  "ברוך שבתיבות האחדות וענין (ה"עליון");
(יחוד  תתאה" "יחודא הוא ועד" לעולם וכו'
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שהוא  כפי ית' אחדותו ענין שהוא היינו, תחתון),
מרגיש  הנברא כי (ה"תחתון"), הנברא אצל נרגש
את  שכלו" בעיני "שמבין אלא ליש, עצמו את
רק  הוא זה כל (אבל לאלקות הוא שבטל האמת

בהרגשתו) ולא .בהבנתו

רק "אחד" אותיות הוא "ועד" בחילופי ולכן

ה  האחדות ענין כי - ומתכסה אמיתית אותיות מתעלם
הוא  וכו' שם שברוך הזהר וכלשון הנבראים, אצל

ה"אחד"רזא " ענין כי - אחד) של (הסוד דאחד"
ב  אינו אלו שמע גילוי שבתיבות בפסוק כמו ממש

ובהעלם. ברמז היינו בסוד, אלא אחד", "ה' וגו'

בני  לשאר יריחו אנשי בין ההבדל גם וזהו
ישראל:

גבוהות, נשמות בעלי גדולים, צדיקים אצל

מתגלה  ושרשן, מקורן עם בתכלית המאוחדות
קמי' שהוא כפי האמיתי ית' אחדותו ענין בפועל
היו  שלא יריחו אנשי דרגת וזוהי - כביכול ית'

ל"ואהבת"; "שמע" בין מפסיקין

שם  ברוך גם אומרים ישראל בני שאר משא"כ
כי  - וגו' ישראל שמע באמירת להם די ולא - וכו'
הכרה  לידי לבוא יכול ואחד אחד כל שלא היות
ראי' בבחינת עילאה") ("יחודא אחד" ב"ה'
ברוך  אמירת גם להוסיף תיקנו לכן ממש, והרגשה

מדריגה שהשגת כו', יתברך זו שם באחדותו
ואחד  אחד כל של ביכולתו היא תתאה") ("יחודא
אחד  כל יוכל בזה ההתבוננות ידי ועל מישראל,

לה'. האהבה את בעצמו לעורר

b wxt zcar `l xy` zgz d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שבין ÊÓÂ‰(לא) ההפרש ענין סבת יובן עצמו הטעם
שרשה  שהתורה לפי כנ"ל למצות תורה
למטה  ושפעו אורו בהמשכת לבא שיכול מו"ס. בבחי'
המצות  טעמי ענין והוא פנימית. בבחי' ג"כ ממנו
מו"ס  מבחי' ויורד שמשתלשל ושכל. חכמה שבבחי'
שבעשיה. שלנו הנגלית תורה עד חכמה כל מקור
בא  ולא בעשיה. המושג ושכל טעם בבחי' ג"כ שהיא
שרש  הנה אבל המצות. כמעשה כ"כ חיצוני בלבוש
עליון  באור ששרשה ומפני גלגלתא. בבחי' המצות
ירידת  בחי' גם ע"כ בחיצונית רק שאינו ביותר

למטה  בא הוא שבגלגלתא העליון רצון התלבשות
רצון  שמתלבש עד חצוניות. בבחי' ג"כ בעולמות הימנו
נגה  דבחי' גשמיים בדברים מעשיות במצות העליון
התורה. על למצות מעלה יתרון יש ובזה כו'. דעשייה
האור. התגלות בחי' מצד אבל דגלגלתא. שרש מצד
ובבחי' פנימיות. בבחי' הגלוי בא מו"ס בבחינת הרי
יתרון  יש ובזה חצוניות. בבחי' האור בא גלגלתא
המאמרים  דכל ונמצא כנ"ל. המצות על התורה למעלת
על  המצות ובמעלת המצות על התורה במעל' שנאמרו

וד"ל: כלל אהדדי סתרי ולא אמת שניהם התורה

mixetd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.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

„ÂÚÂ מקץ ויהי ע"פ בזוהר ממ"ש שנה ענין יובן
לדרגין  דרגין דתב בזוהר ואמרו ימים שנתיים
שס"ה  י"ה עם שמי כי מל', לדרגין חו"ב דרגין פי'
כשמקבל  מל' בחי' הוא שמי פי' רמ"ח, ו"ה עם זכרי
שנת  בחי' והיינו שס"ה נעשה בו ומתייחד י"ה מבחי'
והיינו  בבינה, היא החמה שנת שהיא שנה כי החמה

י"ה  עם יומין שנ"ה הלבנה שנת שהוא מל' שמי בחי'
מבואר  ונמצא יומין, שס"ה נעשה חו"ב בחי' שהוא
בד"ה  ז"ל רבינו וכמ"ש חדש, מבחי' גבוה שנה שבחי'

דרושים. ובהרבה אשיש שוש
Í‡ איך ר"ה הוא תשרי אם הנ"ל הקושיא צ"ל עדיין

החדשים  כללות שהשנה חדשים ראש ג"כ ניסן
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

נחמד  בעל החוקר כדעת ס"ל שהשל"ה צ"ל אך כנ"ל,
לחמה  שאין העזרא אבן אברהם ר' בשם שהביא ונעים
הוא  שר"ה מה ניחא וא"כ שנה, ללבנה ואין חדשים
אבל  השנה כל על החיות כללות שנמשך היינו ראש
מבחי' הוא זה חיות כי מחדשים התחלקות בחיות אין
החיות  כשנמשך אבל כלל חדשים לחמה ואין חמה
ניסן  ולחדשים חדשים, לבחי' נתחלק אז לבנה בבחי'

תשרי  השנה כל של החיות לכללות אבל הראשון הוא
אף  חדשים י"ב ג"כ או"ה שעושין (ומה ר"ה הוא
לכן  מזלות י"ב יש כי היינו ימוה"ח למספר שמונין
שוה, שלהם החדשים אין ולכן [חדשים], י"ב קבעו
יום), ל"א א' וחדש יום ל' א' וחדש יום כ"ח א' חדש
הוא  בלבנה שנה ולשון בחמה חדשים לשון ובאמת

כו'. המושאל שם

mkl dfd ycgd
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' כתי' לע"ל
גם  הי' שברגלים מפני נא' לא ורגלי' בשבתו,
בר"ח  שגם התחדשות יהי' ולע"ל בהמ"ק בזמן
יהי' לע"ל כי מפני השכינה, פני לראות יבואו ובשבת
ישמח  וכמ"ש בשלימות יהי' שהשמחה השמחה גילוי
היינו  משיח אותיות ישמח לע"ל במעשיו הוי'

יהי'כשישכ  ואז כו', מאד וגבה ונשא ירום עבדי יל
בר"ח  גם דרגלי' הראי' ע"ד ראי' בבחי' הגילוי
מטובך  ויתענגו בשבת אומרים שעכשיו דכמו ובשבת,
כנ"ל, הוי' דשמש האור מאיר הטוב בחי' שע"י היינו
יתעלה  דז"א הוי' שש' אחד הוי' שיהי' לע"ל א"כ
הגילוי  יהי' דע"י, ז"ת דלעילא הוי' ש' במדרגת להיות
והיינו  גבוה, היותר טוב בחי' ע"י יותר ג"כ למטה
בגימ' צפנת ליריאך, צפנת אשר טובך רב מה בחי'
אותיות  בס"ת למפרע ליריאך צפנת אשר וגם כתר,
רב  ובחי' וא"א, ע"י שבכתר הבחי' ב' והיינו כתר,
גילוי  ומחבר המקשר דעת"י יסוד בחי' הוא טובך

ע' כו', בבי"ע זה גילוי יאיר באצי', ממש אוא"ס
וברית  בפי' ימושו ההרים כי ע"פ בביאור בלק"ת
פנימיות  בחי' כשיתגלה לע"ל ולכן תמוט. לא שלומי
בשבת  בגילוי יאיר אבא שגם באבא, זה גילוי יהי' ע"י
הוא  אבא פנימיות אדרבה וא"כ ביו"ט, אימא כמו
יבואו  בשבתו שבת מדי לכן כנודע, עתיק פנימיות
חדש, של חדשו בחי' בר"ח וכמו"כ כו'. להשתחוות
והיינו  ילדה, אשתו וחדש מל', בחי' דבור בחי' חדש
משום  תתאה בחכ' מעלה יש אשר תתאה חכ' בחי'
יתהלל  בזאת ולכן בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ
ועי"ז  תתאה, חכ' בחי' דוקא בזאת כו' המתהלל
שלמעלה  אוא"ס עצמיות בחי' אותי וידוע השכל
קוש"י  בחי' שזהו (וי"ל כו' ואות בשם הנרמז מבחי'
אות  בשום אתרמיז דלא מה היינו גבוה יותר עוד או
מאד  בבחי' לע"ל עבדי שישכיל ע"י אשר כו'), וקוץ
ולכן  זו, בחי' גילוי יהי' מצרים בלי נחלה גבול בלי

כו'. להשתחוות בשר כל יבוא בר"ח גם

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íò øåàä úà øù÷ì àåä úåîùä ïéðò äìòîì ïë åîëå
íù ùéù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáå ,'åë éìëä
úåîùä ïë íâ íù åììëð úåøåàä éùøù úåììëúä

,'åë úåøéôñ øùòã úåøåàäãהאורות בתוך כלומר, -

השמות, כל גם טמונים הצמצום לפני  נמצאים  שהם  כפי 
האור. של השונים ההתגלות אופני שהם

øçà íå÷îá øàáúðù åîëå58øîåàù äîãבריאת שלפני 
åîùåהעולם àåä äéä59בלבדíãå÷ óåñ ïéà øåàá åäæ
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בדרך 58. אני, חי ואולם המתחיל דיבור מאמר לדוגמא ראה
מצוותיך.

ג'.59. פרק אליעזר, דרבי פרקי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïåöøä úåìòהעולם את ãçàלברוא íù úðéçá àåäù
סופית אין אחדות של גילוי כלומר -åîë åðééäå)

úðéçá àåä ïåöøä úåìò íãå÷ã æ"é ÷øô ìéòì øàáúðù
õ÷ ïéà úåøéôñאלא ספירות, עשר úåèéùôולא úðéçáá

גדר  ïåöøäמכל úåìòá ìáà ,('åëההשתלשלות לסדר 
.'åë íéáø ïåùì úåîù úðéçá àåäאופנים כלומר -

באור. כלולים אלו אופנים וכל התגלות. של שונים
úåîùä úðéçááå,האור של החיצונית הדרגה שהיא -

אחר  או כזה באופן להתגלות שיכול øîåìמה êééù
úåîùä ìë óøèöäáãהשונים ההתגלות אופני  כל -ãçé

èòîúî úå÷ìçúää éãé ìòå øúåé ïåéìò øåà íäá øéàî
.'åë øåàäהמשל מיושב כיצד הקושיה מתורצת ובזה

הם הגנוזות שהספירות  השיטה  עם ברוך תיבת של
האורות. שרשי 

משל את לתת שייך איך היתה השאלה  לסיכום :
האורות, שרש  הם שהספירות  אומרים אם  האותיות
באותיות גם אור שהוא איזה להיות שצריך ומכאן

מזה. זה  כשנפרדים עצמם
שונות, מדריגות  יש עצמו באור שגם מסבירים זה ועל
הנמוכה הדרגה נשארת מסתלקת אחת כשמדריגה וגם
באופן  (שמבטאים ביאורים  לשני  מתחלק וזה יותר .

ולכן  וחיצוניות. פנימיות יש באור א. אחד): ענין כללי 
אור, - השכלה יש  הרי הפנימי, האור שמסתלק למרות
עצמה, בפני  ספירה בכל גם ובנמשל עצמה , באות  גם
את ויש האור עצם  יש באור ב. האור. חיצוניות והוא
השמות. בחינת שהם שלו, השונים  ההתגלות  אופני
האור. חיצוניות רק נשאר מזה זה השמות וכשנפרדים

זה בשלימותה ברוך כשהתיבה  המשל: פירוש וזה 
לכל משמעות יש זאת  ולמרות הגנוזות . לע"ס המשל
כשהיא משמעות  יש ספירה  שלכל כמו  עצמה, בפני  אות
תוספת יש ביחד, שכשהם אלא מחברתה. נפרדת
עצמם. האותיות  של המשמעות על משמעות
המשמעות הרי ב', האות את רק לתינוק וכשאומרים
של החיצונית המשמעות רק ונשאר נתעלמה, הקודמת
עצמה, בפני  הספירה של המשמעות ובנמשל האות,

לעיל. כנזכר שבאור השם  ענין או האור, חיצוניות
קיצור.

.úåøåàä éùøù ìò úåéúåàä ìùî ÷ãöé êéà
ïäù ãåòå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåøåàá íâã àåä ïéðòä
ïåùì úåîù úðéçá àåä ïåöøä úåìòáã ,úåîù úðéçá

.'åë íéáø

a"xrz gly zyxt zay
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

למטה  רק להיות – השוב ממציאותו. שיתבטל אע"פ באוא"ס, להכלל – דסוכ"ע רצוא
דסוכ"ע  רצו"ש – אבינו אברהם עבודת עצמותו. כל בביטול לאלקות, כלים ולעשות

ישראל  לכלל נפש דמסירות הצינור ופתח

להּכלל ‡ÌÓי) ׁשרֹוצה הּוא עלמין ּכל ּדסֹובב הרצֹוא »¿»ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ּכי  אֹור ּבהּגּלּוי ׁשחפץ לא איןֿסֹוף, ְְִִֵֵֶַָֹּבאֹור
להּכלל  ּׁשרֹוצה ּומה איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות להּכלל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
אּדרּבה  מציאּותֹו, ימצא ּובזה לֹו טֹוב ׁשּזה מּפני זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
ׁשל  ּבספר ׁשּמבאר ּוכמֹו מציאּותֹו, מּכל ּבזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיתּבּטל

יט  ּפרק אין 53ּבינֹונים ּתהיה למעלה] ׁש[הּנׁשמה ּדהגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּמּנה  יּׁשאר ולא לגמרי ּבמציאּות ׁשם ותתּבּטל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואפס

זה  אףֿעלּֿפיֿכן הראׁשֹון, ועצמּה מּמהּותּה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמאּומה
הּכלי, ּבּטּול ּבחינת הּוא והּׁשֹוב ּבטבעּה, וחפצּה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָרצֹונּה
ׁשאינֹו ּבעצמּותֹו מתּבּטל האֹור ּגּלּוי ידי ׁשעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוהינּו
ׁשֹוב  ּבבחינת הּוא ּכן ועל רצֹוא, ּבבחינת להיֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָיכֹול
ּכלים  ולעׂשֹות למּטה רק להיֹות עצמּותֹו ּכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבבּטּול
ליחדא  ּבכדי ׁשהּׁשֹוב הּוא מּזה ּולמעלה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלאלקּות.

ּוׁשכינּתיּהקּודׁשאּֿבריך  ּוכמֹוכא ֿהּוא ּבּתחּתֹונים, ְְְְְְְִִִֵַַָ
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

נחמד  בעל החוקר כדעת ס"ל שהשל"ה צ"ל אך כנ"ל,
לחמה  שאין העזרא אבן אברהם ר' בשם שהביא ונעים
הוא  שר"ה מה ניחא וא"כ שנה, ללבנה ואין חדשים
אבל  השנה כל על החיות כללות שנמשך היינו ראש
מבחי' הוא זה חיות כי מחדשים התחלקות בחיות אין
החיות  כשנמשך אבל כלל חדשים לחמה ואין חמה
ניסן  ולחדשים חדשים, לבחי' נתחלק אז לבנה בבחי'

תשרי  השנה כל של החיות לכללות אבל הראשון הוא
אף  חדשים י"ב ג"כ או"ה שעושין (ומה ר"ה הוא
לכן  מזלות י"ב יש כי היינו ימוה"ח למספר שמונין
שוה, שלהם החדשים אין ולכן [חדשים], י"ב קבעו
יום), ל"א א' וחדש יום ל' א' וחדש יום כ"ח א' חדש
הוא  בלבנה שנה ולשון בחמה חדשים לשון ובאמת

כו'. המושאל שם

mkl dfd ycgd
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡ שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' כתי' לע"ל
גם  הי' שברגלים מפני נא' לא ורגלי' בשבתו,
בר"ח  שגם התחדשות יהי' ולע"ל בהמ"ק בזמן
יהי' לע"ל כי מפני השכינה, פני לראות יבואו ובשבת
ישמח  וכמ"ש בשלימות יהי' שהשמחה השמחה גילוי
היינו  משיח אותיות ישמח לע"ל במעשיו הוי'

יהי'כשישכ  ואז כו', מאד וגבה ונשא ירום עבדי יל
בר"ח  גם דרגלי' הראי' ע"ד ראי' בבחי' הגילוי
מטובך  ויתענגו בשבת אומרים שעכשיו דכמו ובשבת,
כנ"ל, הוי' דשמש האור מאיר הטוב בחי' שע"י היינו
יתעלה  דז"א הוי' שש' אחד הוי' שיהי' לע"ל א"כ
הגילוי  יהי' דע"י, ז"ת דלעילא הוי' ש' במדרגת להיות
והיינו  גבוה, היותר טוב בחי' ע"י יותר ג"כ למטה
בגימ' צפנת ליריאך, צפנת אשר טובך רב מה בחי'
אותיות  בס"ת למפרע ליריאך צפנת אשר וגם כתר,
רב  ובחי' וא"א, ע"י שבכתר הבחי' ב' והיינו כתר,
גילוי  ומחבר המקשר דעת"י יסוד בחי' הוא טובך

ע' כו', בבי"ע זה גילוי יאיר באצי', ממש אוא"ס
וברית  בפי' ימושו ההרים כי ע"פ בביאור בלק"ת
פנימיות  בחי' כשיתגלה לע"ל ולכן תמוט. לא שלומי
בשבת  בגילוי יאיר אבא שגם באבא, זה גילוי יהי' ע"י
הוא  אבא פנימיות אדרבה וא"כ ביו"ט, אימא כמו
יבואו  בשבתו שבת מדי לכן כנודע, עתיק פנימיות
חדש, של חדשו בחי' בר"ח וכמו"כ כו'. להשתחוות
והיינו  ילדה, אשתו וחדש מל', בחי' דבור בחי' חדש
משום  תתאה בחכ' מעלה יש אשר תתאה חכ' בחי'
יתהלל  בזאת ולכן בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ
ועי"ז  תתאה, חכ' בחי' דוקא בזאת כו' המתהלל
שלמעלה  אוא"ס עצמיות בחי' אותי וידוע השכל
קוש"י  בחי' שזהו (וי"ל כו' ואות בשם הנרמז מבחי'
אות  בשום אתרמיז דלא מה היינו גבוה יותר עוד או
מאד  בבחי' לע"ל עבדי שישכיל ע"י אשר כו'), וקוץ
ולכן  זו, בחי' גילוי יהי' מצרים בלי נחלה גבול בלי

כו'. להשתחוות בשר כל יבוא בר"ח גם

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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íò øåàä úà øù÷ì àåä úåîùä ïéðò äìòîì ïë åîëå
íù ùéù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáå ,'åë éìëä
úåîùä ïë íâ íù åììëð úåøåàä éùøù úåììëúä

,'åë úåøéôñ øùòã úåøåàäãהאורות בתוך כלומר, -

השמות, כל גם טמונים הצמצום לפני  נמצאים  שהם  כפי 
האור. של השונים ההתגלות אופני שהם

øçà íå÷îá øàáúðù åîëå58øîåàù äîãבריאת שלפני 
åîùåהעולם àåä äéä59בלבדíãå÷ óåñ ïéà øåàá åäæ
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בדרך 58. אני, חי ואולם המתחיל דיבור מאמר לדוגמא ראה
מצוותיך.

ג'.59. פרק אליעזר, דרבי פרקי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïåöøä úåìòהעולם את ãçàלברוא íù úðéçá àåäù
סופית אין אחדות של גילוי כלומר -åîë åðééäå)

úðéçá àåä ïåöøä úåìò íãå÷ã æ"é ÷øô ìéòì øàáúðù
õ÷ ïéà úåøéôñאלא ספירות, עשר úåèéùôולא úðéçáá

גדר  ïåöøäמכל úåìòá ìáà ,('åëההשתלשלות לסדר 
.'åë íéáø ïåùì úåîù úðéçá àåäאופנים כלומר -

באור. כלולים אלו אופנים וכל התגלות. של שונים
úåîùä úðéçááå,האור של החיצונית הדרגה שהיא -

אחר  או כזה באופן להתגלות שיכול øîåìמה êééù
úåîùä ìë óøèöäáãהשונים ההתגלות אופני  כל -ãçé

èòîúî úå÷ìçúää éãé ìòå øúåé ïåéìò øåà íäá øéàî
.'åë øåàäהמשל מיושב כיצד הקושיה מתורצת ובזה

הם הגנוזות שהספירות  השיטה  עם ברוך תיבת של
האורות. שרשי 

משל את לתת שייך איך היתה השאלה  לסיכום :
האורות, שרש  הם שהספירות  אומרים אם  האותיות
באותיות גם אור שהוא איזה להיות שצריך ומכאן

מזה. זה  כשנפרדים עצמם
שונות, מדריגות  יש עצמו באור שגם מסבירים זה ועל
הנמוכה הדרגה נשארת מסתלקת אחת כשמדריגה וגם
באופן  (שמבטאים ביאורים  לשני  מתחלק וזה יותר .

ולכן  וחיצוניות. פנימיות יש באור א. אחד): ענין כללי 
אור, - השכלה יש  הרי הפנימי, האור שמסתלק למרות
עצמה, בפני  ספירה בכל גם ובנמשל עצמה , באות  גם
את ויש האור עצם  יש באור ב. האור. חיצוניות והוא
השמות. בחינת שהם שלו, השונים  ההתגלות  אופני
האור. חיצוניות רק נשאר מזה זה השמות וכשנפרדים

זה בשלימותה ברוך כשהתיבה  המשל: פירוש וזה 
לכל משמעות יש זאת  ולמרות הגנוזות . לע"ס המשל
כשהיא משמעות  יש ספירה  שלכל כמו  עצמה, בפני  אות
תוספת יש ביחד, שכשהם אלא מחברתה. נפרדת
עצמם. האותיות  של המשמעות על משמעות
המשמעות הרי ב', האות את רק לתינוק וכשאומרים
של החיצונית המשמעות רק ונשאר נתעלמה, הקודמת
עצמה, בפני  הספירה של המשמעות ובנמשל האות,

לעיל. כנזכר שבאור השם  ענין או האור, חיצוניות
קיצור.

.úåøåàä éùøù ìò úåéúåàä ìùî ÷ãöé êéà
ïäù ãåòå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåøåàá íâã àåä ïéðòä
ïåùì úåîù úðéçá àåä ïåöøä úåìòáã ,úåîù úðéçá

.'åë íéáø

a"xrz gly zyxt zay
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h"txz'd mixn`nd xtq

למטה  רק להיות – השוב ממציאותו. שיתבטל אע"פ באוא"ס, להכלל – דסוכ"ע רצוא
דסוכ"ע  רצו"ש – אבינו אברהם עבודת עצמותו. כל בביטול לאלקות, כלים ולעשות

ישראל  לכלל נפש דמסירות הצינור ופתח

להּכלל ‡ÌÓי) ׁשרֹוצה הּוא עלמין ּכל ּדסֹובב הרצֹוא »¿»ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ּכי  אֹור ּבהּגּלּוי ׁשחפץ לא איןֿסֹוף, ְְִִֵֵֶַָֹּבאֹור
להּכלל  ּׁשרֹוצה ּומה איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות להּכלל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
אּדרּבה  מציאּותֹו, ימצא ּובזה לֹו טֹוב ׁשּזה מּפני זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
ׁשל  ּבספר ׁשּמבאר ּוכמֹו מציאּותֹו, מּכל ּבזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיתּבּטל

יט  ּפרק אין 53ּבינֹונים ּתהיה למעלה] ׁש[הּנׁשמה ּדהגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּמּנה  יּׁשאר ולא לגמרי ּבמציאּות ׁשם ותתּבּטל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואפס

זה  אףֿעלּֿפיֿכן הראׁשֹון, ועצמּה מּמהּותּה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמאּומה
הּכלי, ּבּטּול ּבחינת הּוא והּׁשֹוב ּבטבעּה, וחפצּה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָרצֹונּה
ׁשאינֹו ּבעצמּותֹו מתּבּטל האֹור ּגּלּוי ידי ׁשעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוהינּו
ׁשֹוב  ּבבחינת הּוא ּכן ועל רצֹוא, ּבבחינת להיֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָיכֹול
ּכלים  ולעׂשֹות למּטה רק להיֹות עצמּותֹו ּכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבבּטּול
ליחדא  ּבכדי ׁשהּׁשֹוב הּוא מּזה ּולמעלה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלאלקּות.

ּוׁשכינּתיּהקּודׁשאּֿבריך  ּוכמֹוכא ֿהּוא ּבּתחּתֹונים, ְְְְְְְִִִֵַַָ
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ב.53) כד,

האלקי).כא. באור דרגות (שתי ושכינתו הוא ברוך הקדוש ליחד
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י  ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר צמאֹון 54ׁשּמבאר לרּוֹות ולא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבּתּקּונים  ּכדפרׁשּו אּלא כּו' הּצמאה "איזהּו55נפׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּדיליּה" קן עם – קֹונֹו עם הּמתחּסד ונמצא כב חסיד , ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

ּכלל, לעצמֹו לא הּוא עלמין ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב ְְְְְְִֵַָָָָָָֹּדהרצֹוא
יציאה  ּובבחינת התּכּללּות ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשהרצֹוא
אֹו הּכלים, ּבּטּול ּבבחינת הּוא והּׁשֹוב ְְְִִִִֵֵַַַַמעצמּותֹו,
ליחדא  אם ּכי הּצמאה נפׁשֹו לרּוֹות לא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשהּגּלּוי
היה  וזה ּבּתחּתֹונים, ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּבבחינת  הינּו וׁשֹוב, ּברצֹוא ּתמיד ׁשהיה אברהם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָעבֹודת

עלמין  ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב ּבבחינת 56רצֹוא עבֹודה ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשביל  היה לא ּבגׁשמּיּות למּטה ּגם ולכן נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמסירּות
הּכל  הׁשּפיע ולכן עצמֹו, ּבעיני ּכמֹותר והיה ּכלל, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹעצמֹו
היה  והּוא מּמּנּו, טֹוב יֹותר אֹותֹו ׁשהחׁשיב ְְֱִִֵֶֶֶָָָלזּולתֹו
היתה  ועבֹודתֹו ּכלל, לעצמֹו צרי ׁשאינֹו לגמרי ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹותר
כּו', יצּוה" אׁשר למען ידעּתיו "ּכי וזהּו נפׁש, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַּבמסירּות

ּדמסירּות  הּצּנֹור ּפתח עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָּדאברהם
עליוֿהּׁשלֹום 57נפׁש אבינּו ּדאברהם נפׁש ּדהּמסירּות , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

והינּו מּמילא, ּבדר ּכמֹו מסּור 58היה היה ּכ ּדכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ
זֹו ּדלא ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו לפרסם ענינֹו אל ְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹונתּון

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לֹו, אׁשר ּכל ׁשּנתן ׁשם 59ּבלבד "וּיקרא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
הקריא  האׁש"ל ידי ּדעל עֹולם", אֿל הוי' ׁשמֹו*ּבׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

עֹוד  הּנה וׁשב, עֹובר ּכל ּבפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָׁשל
ּׁשּמסר  מה זה ואין מּמׁש, מּנגד חּייו הׁשלי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

את  ׁשהדּביק אּלא ּבלבד, הּׁשם קּדּוׁש על עצמֹונפׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יתּבר אלקּותֹו לפרסם עצמֹו ונתן ּומסר הּׁשם ְְְְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּבדרכי
וזהּו ּכלל. נפׁש למסירּות זה חׁשב אׁשר מּבלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבעֹולם
ׁשּפתח  זאת ּדלבד וגֹו', יצּוה" אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ"ּכי
זה  נפׁש ּדמסירּות זאת עֹוד הּנה נפׁש, ּדמסירּות ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹהּצּנֹור

אחריו  לבניו אחד 60הנחיל ׁשּבכל הּיהדּות נקּדת והיא , ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְְִִֵֶָָואחד
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ב.54) טו,
חלק 55) זוהר וראה ב). עמוד סוף (א, בהקדמה זוהר תקוני

(ברעיא  א רפא, מהימנא). (ברעיא ב רכב ג חלק ב. קיד, ב
מהימנא).

ב.56) פט, שם אורה שערי

(57.57 הערה 269 ע' תרפ"ט המאמרים ספר בהנסמן ראה
שם 58) טו. ו, ע' ה'ש"ת קע. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ראה

ועוד. .49 ע' תש"ג השיחות ספר .30 ע'
לג.59) כא, וירא
מקומות.60) ובכמה .57 בהערה בהנסמן ראה

שלו.כב.

•
mixeaic ihewl

בנסעי  אשר היתה ההיא בעת הפרטי מצבי
שלי, פתקא על גמ "ח להלוות הוכרחתי למאסקווא,
ובבואי  ההוצאה, על סכום איזה להניח למען
ללקוט..." הבא "מקבל כעין עלי הביטו למאסקווא
נפשי  מצב את יום, ובכל היום בזכרי אשר אכחד לא
בבית  אז התאכסנתי מלבכות. להתאפק אוכל לא אז,
התבוננתי  ימים ואיזה גינזבורג... נחמי' ר' של דירתו
על  להבליג עלי אשר החלטתי כי עד הכללי בהמצב
ומעשה  בעבודה נפשי את ולחרף המכשולים כל
עלי. יאמר אשר כל עם התחשב מבלי התורה לטובת
זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אמר,  הק' אביו  אאזמו"ר כ"ק הוד אשר לי סיפר
ארונטער  ניט קאן מיא אז זאגט  וועלט דיא לשונו: וזה
דארף  מיא אז האלט איך און אריבער, דארף־מען
מיט  נעמען לכתחילה דארף מיא אריבער, לכתחילה
דורך  און זאך, קיין פאר וערן נתפעל ניט שטארקייט,
זיך  נעמט מיא אז און דארף, מיא ואס דאס פיהרן

לרדת  יכולים [כשלא אייבערשטער דער העלפט
סובר  ואני מלמעלה, לעבור צריכים מלמטה,
לכתחילה  מלמעלה, לעבור צריכים שמלכתחילה
ולבצע  דבר, מאף להתפעל לא בחוזקה, לקחת צריכים
השי"ת]. עוזר  מתחילים וכאשר לבצע, שצריכים מה
גמור  בביטול ובטלתי ליסוד, לי הי' הזה המאמר
לי  והאומרים אותי, המקררים של הדיבורים כל את
אשר  ז"ל ראבינאויץ מהרב  ודרשתי לעשות, מה שאין
ויטבסק, ממינסק, אחדים נמרצה לאסיפה יקרא
והערכתי  ועוד, פטרברוג יקטרינוסלב , קיוב, חרקוב,
והרב  וענינם, השאלות בפתקי היום סדר לו
יקרא  לא הוא כי גמורה בשלילה ענה ראבינאויץ
שאין  חושבים כולם אשר הוא יודע כי אסיפה לשום
ימים  כשבוע עבר וכה לחכות, וצריכים לעשות מה
יעשה  לא אשר באחת והוא פעמים כשלשה ודברנו

אסיפה. שום
עצמי  דעת על עושה שהנני ההתראה אחרי  אז,
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להם  והגבלתי האמורים העיירות אלו לכל קראתי 
כעשרה  במשך אשר הדבר נפלא ומה מוגבל, מועד
נכונים  כי המקומות מכל ידיעות נתקבלו כבר ימים

והרצאתי  באו, כאחד כולם כי הי' וכן לבוא, המה
ידי, על הסכימו וכולם בפועל העבודה רעיון לפניהם

העבודה. הותחלה אז ומני
i"yz ,z"iyr 'd ,epif`d 'c
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בליובאוויטש  האמצעי אדמו"ר כ"ק התישבות .154י) ַ

מיאנאוויטש  הרי"ל הרה"ח דודו כ"ק יחס בליובאוויטש 155יא ) .156להתישבותו ַַָ

בליובאוויטש. דירתו קבע לייב יעקב הר' ַיב)

למתא  לשוב האמצעי אדמו"ר כ"ק מטעם הוקבע הרי"ל, של בנו הירש צבי ר' יג)
לו  מגיע ההכנסה רבע כי בתנאי אלי', אברהם ר' הישיש השו"ב מקום למלאות ַליובאוויטש,

אחריו. זוגתו וימי חייו ימי משך

כתבים  מאסף  שו"ב ספרים 157רצ"ה כשבעים  אחריו ומניח  ימים מאריך נפלא, ומעתיק ,
ידו.158כתבים  בכתב

כאמור  מפסיקים 159– היו בתפלתו, אאמו"ר כ"ק של קולו הוד נועם בהשמע לזמן מזמן הנה ,
הפסיקו  עולם, אהבת ברכת תפלת אאמו"ר כ"ק שהתחיל ומכיון סיפוריהם, את המספרים

התפילה. ואל הרינה אל לשמוע הכנסת לבית נכנסו זה אחר בזה כאחד וכולם הסיפורים

רועד. וקולו ותבה, תבה כל לאמר מנעים כ"ק

ובכייתו  כו', בך שבטחו אבותינו ובעבור הגדול שמך בעבור מלכנו אבינו באמרו התחנונים
וכמעט  לבנו, את שברה עלינו נא רחם המרחם הרחמן אב אבינו באמרו, והלבבית החרישית
עד  ארוכה, שעה נמשך וכה בתשובה , התעוררו השומעים כל כי אפונה ולא בכה, אחד כל אשר

ישראל. שמע באמרו ההתלהבות למרוב הגיע כי

תפלתו. את אאמו"ר כ"ק גמר הרביעית בשעה

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ביום  ליובאוויטש בעיר דירתו קבע האמצעי אדמו"ר (154ַ
בקביעות  ההתיישבות תקע"ג. אלול י"ח נצביםֿוילך, פרשת ב',
וש"נ). .000 ע' לעיל (ראה תקע"ד שנת מרֿחשון בחודש היתה

.000 ע' לעיל אודותו ראה הזקן. אדמו"ר של אחיו (155
תשס"ט). (קה"ת, סכ"ד או"ח יהודה שארית גם ראה (156

(קה"ת, שני' הוצאה שמות חיים לתורת דבר" ב"פתח (157

הירש  ר' הרצ"ה של כתבים מביכל "נעתקו שהמאמרים תשל"ד)
רבינו  רשימת ואילך. א תצט, תשס"ג בהוצאת וראה שוחט". דער

וש"נ. כה. ע' 15 שבהערה
כתובים. אוצ"ל: כתבים: (158

.(000 ע' (לעיל 41 שבהערה רשימה ראה (159
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י  ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר צמאֹון 54ׁשּמבאר לרּוֹות ולא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבּתּקּונים  ּכדפרׁשּו אּלא כּו' הּצמאה "איזהּו55נפׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּדיליּה" קן עם – קֹונֹו עם הּמתחּסד ונמצא כב חסיד , ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

ּכלל, לעצמֹו לא הּוא עלמין ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב ְְְְְְִֵַָָָָָָֹּדהרצֹוא
יציאה  ּובבחינת התּכּללּות ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשהרצֹוא
אֹו הּכלים, ּבּטּול ּבבחינת הּוא והּׁשֹוב ְְְִִִִֵֵַַַַמעצמּותֹו,
ליחדא  אם ּכי הּצמאה נפׁשֹו לרּוֹות לא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשהּגּלּוי
היה  וזה ּבּתחּתֹונים, ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ּבבחינת  הינּו וׁשֹוב, ּברצֹוא ּתמיד ׁשהיה אברהם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָעבֹודת

עלמין  ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב ּבבחינת 56רצֹוא עבֹודה ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשביל  היה לא ּבגׁשמּיּות למּטה ּגם ולכן נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמסירּות
הּכל  הׁשּפיע ולכן עצמֹו, ּבעיני ּכמֹותר והיה ּכלל, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹעצמֹו
היה  והּוא מּמּנּו, טֹוב יֹותר אֹותֹו ׁשהחׁשיב ְְֱִִֵֶֶֶָָָלזּולתֹו
היתה  ועבֹודתֹו ּכלל, לעצמֹו צרי ׁשאינֹו לגמרי ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹותר
כּו', יצּוה" אׁשר למען ידעּתיו "ּכי וזהּו נפׁש, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַּבמסירּות

ּדמסירּות  הּצּנֹור ּפתח עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָּדאברהם
עליוֿהּׁשלֹום 57נפׁש אבינּו ּדאברהם נפׁש ּדהּמסירּות , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

והינּו מּמילא, ּבדר ּכמֹו מסּור 58היה היה ּכ ּדכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ
זֹו ּדלא ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו לפרסם ענינֹו אל ְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹונתּון

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לֹו, אׁשר ּכל ׁשּנתן ׁשם 59ּבלבד "וּיקרא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
הקריא  האׁש"ל ידי ּדעל עֹולם", אֿל הוי' ׁשמֹו*ּבׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ

עֹוד  הּנה וׁשב, עֹובר ּכל ּבפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָׁשל
ּׁשּמסר  מה זה ואין מּמׁש, מּנגד חּייו הׁשלי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

את  ׁשהדּביק אּלא ּבלבד, הּׁשם קּדּוׁש על עצמֹונפׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יתּבר אלקּותֹו לפרסם עצמֹו ונתן ּומסר הּׁשם ְְְְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּבדרכי
וזהּו ּכלל. נפׁש למסירּות זה חׁשב אׁשר מּבלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּבעֹולם
ׁשּפתח  זאת ּדלבד וגֹו', יצּוה" אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ"ּכי
זה  נפׁש ּדמסירּות זאת עֹוד הּנה נפׁש, ּדמסירּות ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹהּצּנֹור

אחריו  לבניו אחד 60הנחיל ׁשּבכל הּיהדּות נקּדת והיא , ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְְִִֵֶָָואחד
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ב.54) טו,
חלק 55) זוהר וראה ב). עמוד סוף (א, בהקדמה זוהר תקוני

(ברעיא  א רפא, מהימנא). (ברעיא ב רכב ג חלק ב. קיד, ב
מהימנא).

ב.56) פט, שם אורה שערי

(57.57 הערה 269 ע' תרפ"ט המאמרים ספר בהנסמן ראה
שם 58) טו. ו, ע' ה'ש"ת קע. ע' תרח"ץ המאמרים ספר ראה

ועוד. .49 ע' תש"ג השיחות ספר .30 ע'
לג.59) כא, וירא
מקומות.60) ובכמה .57 בהערה בהנסמן ראה

שלו.כב.

•
mixeaic ihewl

בנסעי  אשר היתה ההיא בעת הפרטי מצבי
שלי, פתקא על גמ "ח להלוות הוכרחתי למאסקווא,
ובבואי  ההוצאה, על סכום איזה להניח למען
ללקוט..." הבא "מקבל כעין עלי הביטו למאסקווא
נפשי  מצב את יום, ובכל היום בזכרי אשר אכחד לא
בבית  אז התאכסנתי מלבכות. להתאפק אוכל לא אז,
התבוננתי  ימים ואיזה גינזבורג... נחמי' ר' של דירתו
על  להבליג עלי אשר החלטתי כי עד הכללי בהמצב
ומעשה  בעבודה נפשי את ולחרף המכשולים כל
עלי. יאמר אשר כל עם התחשב מבלי התורה לטובת
זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אמר,  הק' אביו  אאזמו"ר כ"ק הוד אשר לי סיפר
ארונטער  ניט קאן מיא אז זאגט  וועלט דיא לשונו: וזה
דארף  מיא אז האלט איך און אריבער, דארף־מען
מיט  נעמען לכתחילה דארף מיא אריבער, לכתחילה
דורך  און זאך, קיין פאר וערן נתפעל ניט שטארקייט,
זיך  נעמט מיא אז און דארף, מיא ואס דאס פיהרן

לרדת  יכולים [כשלא אייבערשטער דער העלפט
סובר  ואני מלמעלה, לעבור צריכים מלמטה,
לכתחילה  מלמעלה, לעבור צריכים שמלכתחילה
ולבצע  דבר, מאף להתפעל לא בחוזקה, לקחת צריכים
השי"ת]. עוזר  מתחילים וכאשר לבצע, שצריכים מה
גמור  בביטול ובטלתי ליסוד, לי הי' הזה המאמר
לי  והאומרים אותי, המקררים של הדיבורים כל את
אשר  ז"ל ראבינאויץ מהרב  ודרשתי לעשות, מה שאין
ויטבסק, ממינסק, אחדים נמרצה לאסיפה יקרא
והערכתי  ועוד, פטרברוג יקטרינוסלב , קיוב, חרקוב,
והרב  וענינם, השאלות בפתקי היום סדר לו
יקרא  לא הוא כי גמורה בשלילה ענה ראבינאויץ
שאין  חושבים כולם אשר הוא יודע כי אסיפה לשום
ימים  כשבוע עבר וכה לחכות, וצריכים לעשות מה
יעשה  לא אשר באחת והוא פעמים כשלשה ודברנו

אסיפה. שום
עצמי  דעת על עושה שהנני ההתראה אחרי  אז,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

להם  והגבלתי האמורים העיירות אלו לכל קראתי 
כעשרה  במשך אשר הדבר נפלא ומה מוגבל, מועד
נכונים  כי המקומות מכל ידיעות נתקבלו כבר ימים

והרצאתי  באו, כאחד כולם כי הי' וכן לבוא, המה
ידי, על הסכימו וכולם בפועל העבודה רעיון לפניהם

העבודה. הותחלה אז ומני
i"yz ,z"iyr 'd ,epif`d 'c
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v"iixden x"enc` w"k onei

בליובאוויטש  האמצעי אדמו"ר כ"ק התישבות .154י) ַ

מיאנאוויטש  הרי"ל הרה"ח דודו כ"ק יחס בליובאוויטש 155יא ) .156להתישבותו ַַָ

בליובאוויטש. דירתו קבע לייב יעקב הר' ַיב)

למתא  לשוב האמצעי אדמו"ר כ"ק מטעם הוקבע הרי"ל, של בנו הירש צבי ר' יג)
לו  מגיע ההכנסה רבע כי בתנאי אלי', אברהם ר' הישיש השו"ב מקום למלאות ַליובאוויטש,

אחריו. זוגתו וימי חייו ימי משך

כתבים  מאסף  שו"ב ספרים 157רצ"ה כשבעים  אחריו ומניח  ימים מאריך נפלא, ומעתיק ,
ידו.158כתבים  בכתב

כאמור  מפסיקים 159– היו בתפלתו, אאמו"ר כ"ק של קולו הוד נועם בהשמע לזמן מזמן הנה ,
הפסיקו  עולם, אהבת ברכת תפלת אאמו"ר כ"ק שהתחיל ומכיון סיפוריהם, את המספרים

התפילה. ואל הרינה אל לשמוע הכנסת לבית נכנסו זה אחר בזה כאחד וכולם הסיפורים

רועד. וקולו ותבה, תבה כל לאמר מנעים כ"ק

ובכייתו  כו', בך שבטחו אבותינו ובעבור הגדול שמך בעבור מלכנו אבינו באמרו התחנונים
וכמעט  לבנו, את שברה עלינו נא רחם המרחם הרחמן אב אבינו באמרו, והלבבית החרישית
עד  ארוכה, שעה נמשך וכה בתשובה , התעוררו השומעים כל כי אפונה ולא בכה, אחד כל אשר

ישראל. שמע באמרו ההתלהבות למרוב הגיע כי

תפלתו. את אאמו"ר כ"ק גמר הרביעית בשעה
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ביום  ליובאוויטש בעיר דירתו קבע האמצעי אדמו"ר (154ַ
בקביעות  ההתיישבות תקע"ג. אלול י"ח נצביםֿוילך, פרשת ב',
וש"נ). .000 ע' לעיל (ראה תקע"ד שנת מרֿחשון בחודש היתה

.000 ע' לעיל אודותו ראה הזקן. אדמו"ר של אחיו (155
תשס"ט). (קה"ת, סכ"ד או"ח יהודה שארית גם ראה (156

(קה"ת, שני' הוצאה שמות חיים לתורת דבר" ב"פתח (157

הירש  ר' הרצ"ה של כתבים מביכל "נעתקו שהמאמרים תשל"ד)
רבינו  רשימת ואילך. א תצט, תשס"ג בהוצאת וראה שוחט". דער

וש"נ. כה. ע' 15 שבהערה
כתובים. אוצ"ל: כתבים: (158

.(000 ע' (לעיל 41 שבהערה רשימה ראה (159
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ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' אלטער מו"ה

וברכה. שלום

אחר  אשר שי' ליב מר התלמיד אל מכ' קבלתי היום

בגו"ר. דרכו יצליח השי"ת לנעויל, מפה נסע יו"ט

קאפלאן  ור"ח רעשקין לר"פ כתבתי כבר למינסק

מיליאן. שני סך עד חשבוני על לו יתנו כי בענינסאן, ור"ה

פע"ט  על יקחו במזומן אצלם שאין באם להם וצויתי

לנעויל  מכ' במכתבם הסגרתי (וגם לנעויל תומ"י ויודיעו

ב' עד הנ"ל מהג' א' שיבקשו כמה ישלחו זה מכ' נגד אשר

שידרשו. כפי חשבוני על להם ויושלח מיליאן)

יתראה  הוא אשר עמו, ודברתי התמים... פה כעת

הכנסת  מבית עבורך ישלחו כי שי' רש"פ עם בקרוב אי"ה

ב"ב  גם בו לפרט יהי' אפשר אי אם זאת וגם רבנות כתב

ותסע  בדבר. מניעה אצלך יהי' ולא עבורך רק יהי' אז שי'

כי  שי', ב"ב גם יב[ו]או ימים חדש וכעבור בעצמך, לע"ע

ביותר  זריזות צריכי' הענין ועצם בגוף אמנם הוא. קרוב

יעזור. והשי"ת יקר. הזמן כי

בשם.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc migqt(ycew zay meil)

.lin dyng zkild onf `ed dngd up
leki epi` xy`k `ed dwegx jxc xehty ,`ler ixac e`aed lirl
oecl zxfeg `xnbd .gqtd zhigy zry lka dxfrl qpkdl

:mdilr zwlegd dcedi ax zrc z` d`iane ,eixacaàôebaeyp ± ¨
.`ler ixac mvrlìBëé ïéàL ìk ,ä÷Bçø Cøc àeä äæéà ,àleò øîà̈©¨¥¤¤¤§¨Ÿ¤¥¨

a ñðkéìlkúòLdäèéçLzevga cnery epiide ,gqtd oaxw ly ¦¨¥§§©§¦¨
.dngd rwyzy mcew dxfrl qpkdl leki epi`y mewna meidáøå§©

äãeäée wlg,øîà,`id dwegx jxcyñðkéì ìBëé ïéàL ìk §¨¨©Ÿ¤¥¨¦¨¥
milyexilalkäìéëà úòLdyng lil lk epiide ,gqtd oaxw ly §§©£¦¨

.[oqipa xyr
lirl(:v)meia `nh `edy mc` oiprl dcedi axe `ler ewlgp

egely leki m` ,lah `le uxya rbpy zngn oqipa xyr drax`
aixwdl egely leki `lerl ,gqtd oaxw z` exear aixwdl
mdipy zhiy lr dywn `xnbd .leki epi` dcedi axle ,exear

:uxy `nh oiprl lirl mzhiyn ,dwegx jxc xehta o`kdéì øîà̈©¥
àéL÷ äãeäé áøìe ,àéL÷ Cãéãì ,àleòì äaø,dyw jzhiy lr ± ©¨§¨§¦¨©§¨§©§¨©§¨

.dcedi ax zhiy lr okeàéL÷ Cãéãì,dyw jzhiy lr ±úøîàc §¦¨©§¨§¨§©
,`id dwegx jxcy zxn` ixdy -úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìkŸ¤¥¨¦¨¥¦§©

,äèéçLaixwdln dxezd eze` dxhte ,dngd zriwy cr epiide §¦¨
,gqtd zlik` onfa qpkdl leki `edy s` epnfa gqtd z`àäå§¨

[ixde-]õøL àîè,uxya rbpy zngn `nh `edy mc` ±ïéàc §¥¤¤§¥
ñðkéì ìBëéycwnläèéçL úòLa,ez`neh zngnúøîà÷å± ¨¦¨¥¦§©§¦¨§¨¨§©

lirl zxn`e(:v),ïéèçBLz`gqtdïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò £¦§§¦©§¥¤¤
,dhigy zrya qpkdl leki epi`y s`y ixd ,uxy `nh xear ±
lekiy oeik ,epnfa gqtd z` aixwdln dxezd eze` dxht `l
cnerd z` dxezd dxht recn ok m` ,dlik` zrya qpkdl

`ed ixd ,dhigy zrya qpkdl leki epi`y zngn dwegx jxca
.dlik` zrya qpkdl lekiåokøîàc ,àéL÷ äãeäé áøìjxcy §§©§¨©§¨§¨©

,`id dwegxñðkéì ìBëé ïéàL ìkmilyexil,äìéëà úòLaepiide Ÿ¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨
`edy lk eixacle ,gqtd zlik` onf `edy oqipa xyr dyng lil

,epnfa gqtd z` hegyl aiig ,dlila gqtd z` lek`l ie`xàäå§¨
[ixde-],äìéëà úòLa ñðkéì ìBëéc ,õøL àîèdliah xg` ixdy §¥¤¤§¨¦¨¥¦§©£¦¨

z` lek`l lekie ,xedh `ed xyr drax` mei ly yny axrde
,xyr dyng lila gqtdåok it lr s`øîà÷lirl dcedi ax(my), §¨¨©

ïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæenc z`.õøL àîè ìò ¥£¦§§¦©§¥¤¤
déì øîà,daxl `leràéL÷ äãeäé áøì àìå àéL÷ éãéãì àì`l ± ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©§¨©§¨

,dyw dcedi ax zhiy lr `le dyw izhiy lràéL÷ àì éãéãì± §¦¦Ÿ©§¨
ik ,dyw `l izhiy lrøBäèì ä÷Bçø Cøcàîèì ä÷Bçø Cøc ïéàå ¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨§¨¥

eaekiry ,xedh mc`l wx dxezd dpzp dwegx jxc xeht z` ±
dxkfed df xehtay oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed

xn`py ,diiyr(bi h xacna)did `l KxcaE xFdh `Ed xW` Wi`de'§¨¦£¤¨§¤¤Ÿ¨¨
leki epi`y inl `ed df xehty izxn` okl ,'gqRd zFUrl lcge§¨©©£©¤©
xeht j` .gqtd ziiyr `id dhigyd ik ,dhigy zrya qpkdl
jxc xehta llkp epi` ,weqt eze`a xkfen `edy s` `nh mc`
,dlik` zrya ielz exeht `l` ,dhigy zrya ielzd dwegx

weqta xn`py(i h my)xeht z` dxezd dazky ixd ,'ytpl `nh'¨¥¨¤¤
dzngne [mini dray] dkex` `idy zn z`neha `weec d`neh
lekiy uxy `nha `le ,gqtd zlik` zrya mb qpkdl leki epi`
`nh xehty gkene ,dlila gqtd z` lek`l ie`x didie leahl
,dlik`d cvn aekir oi` uxy `nhay oeike ,dlik` zrya ielz
leki epi`y s` ,uxy `nh lr miwxefe mihgeyy izxn` okl

.dhigy zrya qpkdl
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת וודש עמ' ב

לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:288:548:559:289:2910:3210:3218:4718:3919:1219:0518:2019:15באר שבע )ק(

6:246:278:538:549:279:2810:3110:3118:4618:3819:1319:0418:1019:15חיפה )ק(

6:236:278:528:539:279:2710:3010:3018:5018:4219:1119:0318:0319:13ירושלים )ק(

6:256:288:548:559:289:2910:3210:3218:4718:3919:1319:0518:2019:15תל אביב )ק(

6:316:408:538:579:389:4110:4310:4519:0718:5519:4019:2818:3919:41אוסטריה, וינה )ק(

6:216:128:408:349:169:1110:1710:1318:1118:1618:3818:4417:5718:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:356:438:589:019:419:4410:4610:4719:0918:5719:4119:2918:4119:42אוקראינה, אודסה )ק(

6:066:148:288:319:139:1610:1810:1918:4118:2919:1519:0218:1319:15אוקראינה, דונייצק )ק(

6:176:258:388:429:249:2710:2910:3018:5318:4019:2619:1318:2419:26אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:416:509:019:059:499:5210:5410:5519:1919:0619:5419:4018:5019:54אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:336:438:538:589:419:4510:4610:4819:1218:5819:4719:3318:4319:47אוקראינה, קייב )ק(

7:027:099:259:2910:0810:1011:1311:1419:3419:2320:0619:5419:0720:07איטליה, מילאנו )ק(

6:066:048:378:359:069:0310:0810:0618:1218:1018:3418:3217:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:449:149:089:499:4410:5010:4618:4518:5019:1219:1618:3119:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:467:3610:039:5610:4110:3511:4211:3819:3519:4120:0520:1119:2220:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:486:539:159:179:539:5410:5710:5719:1419:0519:4319:3318:4819:44ארה״ב, בולטימור )ק(

6:376:439:039:059:429:4310:4610:4619:0418:5419:3419:2318:3819:35ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:376:439:039:069:429:4410:4610:4719:0518:5519:3419:2418:3819:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:127:199:389:4010:1810:2011:2211:2319:4119:3120:1120:0119:1520:12ארה״ב, דטרויט )ק(

7:067:099:369:3710:0910:1011:1311:1319:2619:1919:5219:4419:0219:54ארה״ב, האוסטון )ק(

6:366:409:049:059:399:4010:4310:4318:5818:5019:2519:1618:3319:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:077:099:379:3810:0910:0911:1311:1219:2519:1819:4919:4319:0119:52ארה״ב, מיאמי )ק(

6:326:388:589:009:379:3910:4210:4219:0118:5019:3019:2018:3419:31ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:316:378:568:599:369:3810:4010:4119:0018:4919:2919:1918:3319:30ארה״ב, שיקגו )ק(

6:286:238:568:529:269:2210:2810:2518:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:279:379:4110:2510:2911:3011:3219:5619:4320:3220:1819:2720:32בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:187:279:389:4210:2610:2911:3111:3219:5619:4320:3220:1819:2720:32בלגיה, בריסל )ק(

6:035:578:298:259:018:5610:029:5918:0118:0218:2518:2717:4418:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:515:458:188:138:498:449:509:4717:4917:5118:1318:1417:3218:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:356:458:548:599:439:4710:4810:5019:1519:0119:5019:3618:4819:50בריטניה, לונדון )ק(

6:436:538:599:059:519:5510:5710:5919:2419:1020:0219:4718:5720:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:416:518:599:049:499:5310:5410:5619:2219:0719:5819:4418:5219:58גרמניה, ברלין )ק(

7:017:109:229:2610:0910:1211:1411:1519:3919:2620:1420:0019:1020:14גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:055:588:308:259:028:5710:0310:0018:0118:0318:2518:2817:4518:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2710:3110:3018:4118:3619:0418:5918:1919:08הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:539:249:2310:2710:2618:3718:3219:0018:5518:1519:04הודו, פונה )ח(

6:216:298:438:479:289:3110:3310:3418:5618:4419:2919:1618:2819:29הונגריה, בודפשט )ק(

6:416:479:079:099:469:4810:5010:5119:1018:5919:3919:2918:4319:40טורקיה, איסטנבול )ק(

7:077:129:349:3610:1110:1311:1611:1619:3319:2420:0119:5219:0720:03יוון, אתונה )ק(

6:426:509:059:089:499:5210:5410:5519:1719:0419:4919:3718:4819:50מולדובה, קישינב )ק(



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' אלטער מו"ה

וברכה. שלום

אחר  אשר שי' ליב מר התלמיד אל מכ' קבלתי היום

בגו"ר. דרכו יצליח השי"ת לנעויל, מפה נסע יו"ט

קאפלאן  ור"ח רעשקין לר"פ כתבתי כבר למינסק

מיליאן. שני סך עד חשבוני על לו יתנו כי בענינסאן, ור"ה

פע"ט  על יקחו במזומן אצלם שאין באם להם וצויתי

לנעויל  מכ' במכתבם הסגרתי (וגם לנעויל תומ"י ויודיעו

ב' עד הנ"ל מהג' א' שיבקשו כמה ישלחו זה מכ' נגד אשר

שידרשו. כפי חשבוני על להם ויושלח מיליאן)

יתראה  הוא אשר עמו, ודברתי התמים... פה כעת

הכנסת  מבית עבורך ישלחו כי שי' רש"פ עם בקרוב אי"ה

ב"ב  גם בו לפרט יהי' אפשר אי אם זאת וגם רבנות כתב

ותסע  בדבר. מניעה אצלך יהי' ולא עבורך רק יהי' אז שי'

כי  שי', ב"ב גם יב[ו]או ימים חדש וכעבור בעצמך, לע"ע

ביותר  זריזות צריכי' הענין ועצם בגוף אמנם הוא. קרוב

יעזור. והשי"ת יקר. הזמן כי

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc migqt(ycew zay meil)

.lin dyng zkild onf `ed dngd up
leki epi` xy`k `ed dwegx jxc xehty ,`ler ixac e`aed lirl
oecl zxfeg `xnbd .gqtd zhigy zry lka dxfrl qpkdl

:mdilr zwlegd dcedi ax zrc z` d`iane ,eixacaàôebaeyp ± ¨
.`ler ixac mvrlìBëé ïéàL ìk ,ä÷Bçø Cøc àeä äæéà ,àleò øîà̈©¨¥¤¤¤§¨Ÿ¤¥¨

a ñðkéìlkúòLdäèéçLzevga cnery epiide ,gqtd oaxw ly ¦¨¥§§©§¦¨
.dngd rwyzy mcew dxfrl qpkdl leki epi`y mewna meidáøå§©

äãeäée wlg,øîà,`id dwegx jxcyñðkéì ìBëé ïéàL ìk §¨¨©Ÿ¤¥¨¦¨¥
milyexilalkäìéëà úòLdyng lil lk epiide ,gqtd oaxw ly §§©£¦¨

.[oqipa xyr
lirl(:v)meia `nh `edy mc` oiprl dcedi axe `ler ewlgp

egely leki m` ,lah `le uxya rbpy zngn oqipa xyr drax`
aixwdl egely leki `lerl ,gqtd oaxw z` exear aixwdl
mdipy zhiy lr dywn `xnbd .leki epi` dcedi axle ,exear

:uxy `nh oiprl lirl mzhiyn ,dwegx jxc xehta o`kdéì øîà̈©¥
àéL÷ äãeäé áøìe ,àéL÷ Cãéãì ,àleòì äaø,dyw jzhiy lr ± ©¨§¨§¦¨©§¨§©§¨©§¨

.dcedi ax zhiy lr okeàéL÷ Cãéãì,dyw jzhiy lr ±úøîàc §¦¨©§¨§¨§©
,`id dwegx jxcy zxn` ixdy -úòLa ñðkéì ìBëé ïéàL ìkŸ¤¥¨¦¨¥¦§©

,äèéçLaixwdln dxezd eze` dxhte ,dngd zriwy cr epiide §¦¨
,gqtd zlik` onfa qpkdl leki `edy s` epnfa gqtd z`àäå§¨

[ixde-]õøL àîè,uxya rbpy zngn `nh `edy mc` ±ïéàc §¥¤¤§¥
ñðkéì ìBëéycwnläèéçL úòLa,ez`neh zngnúøîà÷å± ¨¦¨¥¦§©§¦¨§¨¨§©

lirl zxn`e(:v),ïéèçBLz`gqtdïé÷øBæåenc z`õøL àîè ìò £¦§§¦©§¥¤¤
,dhigy zrya qpkdl leki epi`y s`y ixd ,uxy `nh xear ±
lekiy oeik ,epnfa gqtd z` aixwdln dxezd eze` dxht `l
cnerd z` dxezd dxht recn ok m` ,dlik` zrya qpkdl

`ed ixd ,dhigy zrya qpkdl leki epi`y zngn dwegx jxca
.dlik` zrya qpkdl lekiåokøîàc ,àéL÷ äãeäé áøìjxcy §§©§¨©§¨§¨©

,`id dwegxñðkéì ìBëé ïéàL ìkmilyexil,äìéëà úòLaepiide Ÿ¤¥¨¦¨¥¦§©£¦¨
`edy lk eixacle ,gqtd zlik` onf `edy oqipa xyr dyng lil

,epnfa gqtd z` hegyl aiig ,dlila gqtd z` lek`l ie`xàäå§¨
[ixde-],äìéëà úòLa ñðkéì ìBëéc ,õøL àîèdliah xg` ixdy §¥¤¤§¨¦¨¥¦§©£¦¨

z` lek`l lekie ,xedh `ed xyr drax` mei ly yny axrde
,xyr dyng lila gqtdåok it lr s`øîà÷lirl dcedi ax(my), §¨¨©

ïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæenc z`.õøL àîè ìò ¥£¦§§¦©§¥¤¤
déì øîà,daxl `leràéL÷ äãeäé áøì àìå àéL÷ éãéãì àì`l ± ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©§¨©§¨

,dyw dcedi ax zhiy lr `le dyw izhiy lràéL÷ àì éãéãì± §¦¦Ÿ©§¨
ik ,dyw `l izhiy lrøBäèì ä÷Bçø Cøcàîèì ä÷Bçø Cøc ïéàå ¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨§¨¥

eaekiry ,xedh mc`l wx dxezd dpzp dwegx jxc xeht z` ±
dxkfed df xehtay oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed

xn`py ,diiyr(bi h xacna)did `l KxcaE xFdh `Ed xW` Wi`de'§¨¦£¤¨§¤¤Ÿ¨¨
leki epi`y inl `ed df xehty izxn` okl ,'gqRd zFUrl lcge§¨©©£©¤©
xeht j` .gqtd ziiyr `id dhigyd ik ,dhigy zrya qpkdl
jxc xehta llkp epi` ,weqt eze`a xkfen `edy s` `nh mc`
,dlik` zrya ielz exeht `l` ,dhigy zrya ielzd dwegx

weqta xn`py(i h my)xeht z` dxezd dazky ixd ,'ytpl `nh'¨¥¨¤¤
dzngne [mini dray] dkex` `idy zn z`neha `weec d`neh
lekiy uxy `nha `le ,gqtd zlik` zrya mb qpkdl leki epi`
`nh xehty gkene ,dlila gqtd z` lek`l ie`x didie leahl
,dlik`d cvn aekir oi` uxy `nhay oeike ,dlik` zrya ielz
leki epi`y s` ,uxy `nh lr miwxefe mihgeyy izxn` okl

.dhigy zrya qpkdl
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לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:288:548:559:289:2910:3210:3218:4718:3919:1219:0518:2019:15באר שבע )ק(

6:246:278:538:549:279:2810:3110:3118:4618:3819:1319:0418:1019:15חיפה )ק(

6:236:278:528:539:279:2710:3010:3018:5018:4219:1119:0318:0319:13ירושלים )ק(

6:256:288:548:559:289:2910:3210:3218:4718:3919:1319:0518:2019:15תל אביב )ק(

6:316:408:538:579:389:4110:4310:4519:0718:5519:4019:2818:3919:41אוסטריה, וינה )ק(

6:216:128:408:349:169:1110:1710:1318:1118:1618:3818:4417:5718:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:356:438:589:019:419:4410:4610:4719:0918:5719:4119:2918:4119:42אוקראינה, אודסה )ק(

6:066:148:288:319:139:1610:1810:1918:4118:2919:1519:0218:1319:15אוקראינה, דונייצק )ק(

6:176:258:388:429:249:2710:2910:3018:5318:4019:2619:1318:2419:26אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:416:509:019:059:499:5210:5410:5519:1919:0619:5419:4018:5019:54אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:336:438:538:589:419:4510:4610:4819:1218:5819:4719:3318:4319:47אוקראינה, קייב )ק(

7:027:099:259:2910:0810:1011:1311:1419:3419:2320:0619:5419:0720:07איטליה, מילאנו )ק(

6:066:048:378:359:069:0310:0810:0618:1218:1018:3418:3217:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

6:536:449:149:089:499:4410:5010:4618:4518:5019:1219:1618:3119:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:467:3610:039:5610:4110:3511:4211:3819:3519:4120:0520:1119:2220:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:486:539:159:179:539:5410:5710:5719:1419:0519:4319:3318:4819:44ארה״ב, בולטימור )ק(

6:376:439:039:059:429:4310:4610:4619:0418:5419:3419:2318:3819:35ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:376:439:039:069:429:4410:4610:4719:0518:5519:3419:2418:3819:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:127:199:389:4010:1810:2011:2211:2319:4119:3120:1120:0119:1520:12ארה״ב, דטרויט )ק(

7:067:099:369:3710:0910:1011:1311:1319:2619:1919:5219:4419:0219:54ארה״ב, האוסטון )ק(

6:366:409:049:059:399:4010:4310:4318:5818:5019:2519:1618:3319:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:077:099:379:3810:0910:0911:1311:1219:2519:1819:4919:4319:0119:52ארה״ב, מיאמי )ק(

6:326:388:589:009:379:3910:4210:4219:0118:5019:3019:2018:3419:31ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:316:378:568:599:369:3810:4010:4119:0018:4919:2919:1918:3319:30ארה״ב, שיקגו )ק(

6:286:238:568:529:269:2210:2810:2518:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:279:379:4110:2510:2911:3011:3219:5619:4320:3220:1819:2720:32בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:187:279:389:4210:2610:2911:3111:3219:5619:4320:3220:1819:2720:32בלגיה, בריסל )ק(

6:035:578:298:259:018:5610:029:5918:0118:0218:2518:2717:4418:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:515:458:188:138:498:449:509:4717:4917:5118:1318:1417:3218:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:356:458:548:599:439:4710:4810:5019:1519:0119:5019:3618:4819:50בריטניה, לונדון )ק(

6:436:538:599:059:519:5510:5710:5919:2419:1020:0219:4718:5720:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:416:518:599:049:499:5310:5410:5619:2219:0719:5819:4418:5219:58גרמניה, ברלין )ק(

7:017:109:229:2610:0910:1211:1411:1519:3919:2620:1420:0019:1020:14גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:055:588:308:259:028:5710:0310:0018:0118:0318:2518:2817:4518:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2710:3110:3018:4118:3619:0418:5918:1919:08הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:539:249:2310:2710:2618:3718:3219:0018:5518:1519:04הודו, פונה )ח(

6:216:298:438:479:289:3110:3310:3418:5618:4419:2919:1618:2819:29הונגריה, בודפשט )ק(

6:416:479:079:099:469:4810:5010:5119:1018:5919:3919:2918:4319:40טורקיה, איסטנבול )ק(

7:077:129:349:3610:1110:1311:1611:1619:3319:2420:0119:5219:0720:03יוון, אתונה )ק(

6:426:509:059:089:499:5210:5410:5519:1719:0419:4919:3718:4819:50מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:258:558:549:259:2510:2810:2718:3818:3319:0118:5618:1619:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:336:218:458:389:279:2010:2810:2218:1718:2518:4918:5618:0619:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:495:528:198:208:528:529:559:5518:0918:0218:3418:2617:4518:36נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:549:289:269:569:5410:5910:5719:0319:0119:2519:2318:4319:32סינגפור, סינגפור )ח(

6:106:208:298:349:199:2210:2410:2618:5118:3719:2719:1318:2119:27פולין, ורשא )ק(

6:025:588:328:299:018:5810:0310:0018:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:197:269:429:4610:2510:2811:3011:3119:5219:4020:2420:1219:2420:24צרפת, ליאון )ק(

7:277:369:499:5210:3410:3811:3911:4120:0319:5120:3720:2419:3520:37צרפת, פריז )ק(

5:475:468:198:178:478:469:509:4817:5617:5318:1818:1517:3518:23קולומביה, בוגוטה )ח(

6:577:049:229:2510:0310:0511:0711:0819:2719:1619:5819:4719:0019:59קנדה, טורונטו )ק(

6:336:408:569:009:399:4210:4410:4519:0518:5319:3719:2518:3719:37קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:338:578:589:329:3310:3610:3618:5218:4419:1919:1118:2719:21קפריסין, לרנקה )ק(

7:297:409:449:5010:3810:4211:4311:4620:1319:5820:5220:3619:4220:51רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:017:139:169:2210:1110:1511:1711:1919:4719:3120:2720:1119:1620:26רוסיה, מוסקבה )ק(

6:597:069:219:2510:0510:0811:1011:1119:3319:2120:0619:5419:0520:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:037:119:269:2910:1010:1311:1511:1619:3819:2620:1119:5819:1020:11שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1110:1018:2018:1518:4218:3817:5818:47תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir :l"ega

אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני הסוכות, חג ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על לזכות

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל רביעי, י"ד תשרי

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קני לוח זמנים לשבוע חול המועד סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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6:336:218:458:389:279:2010:2810:2218:1718:2518:4918:5618:0619:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:495:528:198:208:528:529:559:5518:0918:0218:3418:2617:4518:36נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:549:289:269:569:5410:5910:5719:0319:0119:2519:2318:4319:32סינגפור, סינגפור )ח(

6:106:208:298:349:199:2210:2410:2618:5118:3719:2719:1318:2119:27פולין, ורשא )ק(

6:025:588:328:299:018:5810:0310:0018:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:197:269:429:4610:2510:2811:3011:3119:5219:4020:2420:1219:2420:24צרפת, ליאון )ק(

7:277:369:499:5210:3410:3811:3911:4120:0319:5120:3720:2419:3520:37צרפת, פריז )ק(

5:475:468:198:178:478:469:509:4817:5617:5318:1818:1517:3518:23קולומביה, בוגוטה )ח(

6:577:049:229:2510:0310:0511:0711:0819:2719:1619:5819:4719:0019:59קנדה, טורונטו )ק(

6:336:408:569:009:399:4210:4410:4519:0518:5319:3719:2518:3719:37קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:338:578:589:329:3310:3610:3618:5218:4419:1919:1118:2719:21קפריסין, לרנקה )ק(
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6:076:078:398:389:089:0710:1110:1018:2018:1518:4218:3817:5818:47תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir :l"ega

אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני הסוכות, חג ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על לזכות

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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