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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
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ïéìéôú úçðä úåëøá
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ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid
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CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מנ"א עם המצורף אליו בשו"ט מאנ"ש אשר שם.

ויהי רצון אשר תכה"י יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בהנוגע לעצמו וב"ב שי' ובהנוגע לאנ"ש 

בתכ"י, ויהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובזה מובן ג"כ וג"ז עיקר - מההוספה בעבודתו 

בקדש להפיץ המעינות באופן הנ"ל עד לחוצה וד"ל.

ואם בכללות עניני החסידות ידוע פס"ד בית דין של מעלה, אשר - בגלל המסירות נפש הלזו 

)של אדה"ז( פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד 

מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, עאכו"כ בענין ההפצה בין בני תורה, וכידוע ההשתדלות של 

אדמו"ר הזקן בזה בראשית נשיאותו ועוד מקודם לזה, וכמסופר מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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,d`x zyxt zay .c"qa
,lel` ycegd mikxan

*e"kyz'd
È‡ לי ודֹודי אלּול 1לדֹודי ,2ראׁשיּֿתבֹות ¬ƒְְֱִִִֵֵָ

 ֿ ּדּבּור ּבמאמר ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְֲִִֵַָָָּומבֹואר

זה  ודֹודי 3הּמתחיל לדֹודי לאני ּדאלּול הּׁשּיכּות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָ

אני 4לי  - אתערּותאּֿדלתּתא הּוא ּבאלּול ּכי , ְְֱֲֲִִִִִֶַָָ

היא  הּכּפּורים ויֹום ּובראׁשֿהּׁשנה  ְְְִִִִַַָָֹלדֹודי,

(אתערּותאּֿדלעילא) למּטה מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וההמׁשכה לי. ודֹודי -ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

האתערּותאּֿדלתּתא  עלֿידי היא ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּכּפּורים

אני  ראׁשיּֿתבֹות הּוא ׁשאלּול וזהּו ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶָׁשּבאלּול.

 ֿ ּבראׁשי נכלל לי ודֹודי [ׁשּגם לי ודֹודי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָלדֹודי

ׁשּבאלּול  האתערּותאּֿדלתּתא ּכי אלּול], ְְֱֱֲִִִֵֶֶַָָָּתבֹות

(ודֹודי  לההמׁשכה הקּדמה (ּגם) היא לדֹודי) ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ(אני

הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וצרי5לי) . ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּתבֹות  (ראׁשי ל' ו' ׁשהאֹותּיֹות מּזה ּכי ִִִֵֵֵֶֶָָּביאּור,

מׁשמע  עצמּה, אלּול מּתיבת הם לי) ְְְֱִִִֵֵַַַַָודֹודי

לי, לודֹודי הקּדמה רק לא הּוא אלּול ְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשחֹודׁש

לי. ּדודֹודי הענין ּגם הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָאּלא
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תש"נ.*) - אלול ר"ח בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ג.1)המאמר ו, תפלת 2)שה"ש סדר אבודרהם

ד"ה  סתקפ"א ר"ה הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער כ"ד שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה

.67 הערה רמה ע' אלול המאמרים ספר - מנחם בתורת הנסמן לדודי 3)והעבירו. אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת

לב. לדף והרמז ראה לפרשת (שבלקו"ת) זה דמאמר השייכות ואילך) רל ע' אלול המאמרים ספר - מנחם (תורת תשמ"ו

ביאור 4) הוא כו' דלתתא אתערותא הוא שבאלול דזה כו'", באלול כי "והענין המאמר בהתחלת שם בלקו"ת כמפורש

אלול. ר"ת לי ודודי לדודי דאני תחילה 5)הענין צריך וביוהכ"פ בר"ה לי ודודי שיהי' שבכדי בהמאמר מ"ש יומתק ועפ"ז

ר"ת  לי ודודי לדודי אני על ביאור זהו כי - ויוהכ"פ בר"ה ולא אלול, בענין מדבר זה שמאמר אף - באלול אתעדל"ת

אלול.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים: בשיר נאמר

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡1 נמשל ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין היחס ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
הוא  הכתוב ופירוש וכלה, וחיבה) אהבה (לשון "דוד" הנקרא חתן בין ליחס

נמשך  והוא הוא ברוך לקדוש להתקרב נמשכת אני – אומרת ישראל שכנסת

שפסוק  בספרים ומובא אלי, להתקרב

הוא לי" ודודי לדודי "אני ≈̄«‡ŒÈLזה
ÏeÏ‡ ˙B·z2, שהתוכן ומכאן ≈¡

לחודש  המיוחדת ה' עבודת של הרוחני

זה  בפסוק נרמז «¿B·Óe‡¯אלול
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

¯Ó‡Óa חסידותÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¿«¬»ƒ««¿ƒ
בפסוק  הקשר ‰Ê3˙eÎiM‰הפותח ∆««»

È„B„Ïהפנימי  È‡Ï ÏeÏ‡c∆¡«¬ƒ¿ƒ
ÈÏ È„B„Â4‡e‰ ÏeÏ‡a Èk , ¿ƒƒƒ∆¡

È‡ - ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¬ƒ
,È„B„Ï ואלוקות האדם בין התקרבות ¿ƒ

בהתעוררות  היא שתחילתה כזה באופן

הזוהר) (בלשון הנקראת האדם, מצד

התעוררות  דלתתא", "אתערותא

הפסוק  בדברי נרמזת והיא מלמטה

שתחילת  היינו לדודי", "אני

"אני", מהאדם, היא ההתעוררות

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯·e¿…«»»¿«ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ וההתגלות ƒ««¿»»
האדם  אל «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰האלוקית

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) ‰hÓÏ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  בעקבות )התעוררות שבאה

מלמטה  האדם של ההתעוררות

- אליה ÈÏוכתגובה È„B„Â והיא ¿ƒƒ
המשכה  לי", "ודודי במלים הנרמזת

הקדושֿברוךֿהוא, מ"דודי", והתגלות

אל Lהאדם."לי", ‰ÎLÓ‰‰Â למטה מלמעלה M‰ŒL‡¯a‰באה ¿««¿»»∆¿…«»»
ÏeÏ‡aL ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆¡
של  ההתעוררות דלעילא", אתערותא דלתתא, "באתערותא הזוהר כלשון

מלמעלה. אלוקית והמשכה התעוררות גורמת מלמטה האדם

לאתערותא  (בתגובה מלמעלה ההתעוררות אם השאלה: נשאלת ולכאורה,

נכלל  זה עניין גם כן אם למה הכיפורים, וביום השנה בראש באה דלתתא)

זה  לפי והרי אלול, ראשיֿתיבות שהוא לי" ודודי  לדודי "אני בפסוק ונרמז

דלתתא? "אתערותא רק הוא אלול של עניינו כל

המענה: בא כך ועל

˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ ÏeÏ‡L e‰ÊÂ¿∆∆¡»≈≈
ÌbL] ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆«

ÈÏ È„B„Â דלעילא לאתערותא שרומז ¿ƒƒ
הכיפורים  וביום השנה בראש שנמשכת

,[ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡¯a ÏÏÎƒ¿»¿»≈≈¡
הוא  הדבר ‰‡˙Œ‡˙e¯Úוטעם Èkƒ»ƒ¿¬»

(È„B„Ï È‡) ÏeÏ‡aL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆¡¬ƒ¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰Ï ‰Óc˜‰ (Ìb) ‡È‰ƒ««¿»»¿««¿»»
‰M‰ŒL‡¯aL (ÈÏ È„B„Â)¿ƒƒ∆¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ5 וכיוון ¿«ƒƒ
אלול  בחודש האדם מצד שההתעוררות

להתעוררות  וההקדמה ההכנה היא

אלול, בחודש מלמעלה וההמשכה

שייכות  לה יש אותה, הגורמת והיא

ולכן  אלול, חודש של הרוחנית לעבודה

מראשיֿתיבות  חלק הוא לי" "ודודי גם

"אלול".

מספק, אינו עדיין הזה ההסבר אמנם,

ושואל: שממשיך כפי

‰fÓ Èk ,¯e‡Èa CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈ƒƒ∆
˙Bi˙B‡‰L"אלול" מהמילה ל' ו' ∆»ƒ

Ì‰ (ÈÏ È„B„Â ˙B·z ÈL‡¯)»≈≈¿ƒƒ≈
ÚÓLÓ ,dÓˆÚ ÏeÏ‡ ˙·ÈzÓƒ≈«¡«¿»«¿«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁL∆∆¡…«

‰Óc˜‰ והכנה,ÈÏ È„B„ÂÏ ואילו «¿»»ƒ¿ƒƒ
מלמעלה  [=ההמשכה עצמו העניין

הכיפורים  ויום השנה בראש רק הוא ‰e‡למטה] ÏeÏ‡ L„BÁaL ‡l‡∆»∆¿∆¡
ÈÏ È„B„Âc ÔÈÚ‰ Ìb כשלעצמו,עניין מלמעלה וההמשכה ההתעוררות «»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

הוא  אלול חודש של שעניינו האמורה הקביעה עם מתאים זה איך לבאר ויש

דלתתא?. "אתערותא
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 מפתח  כללי

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

ג  ......................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

   אני לדודי ודודי ליה "מאמר ד  )ג

ה .................  ו"כתש'ה ,מברכים החודש אלול, ראהשבת פרשת 

  , ראהפרשת  שבתשיחת   )ד

 יז  ........................................  ו"כתש'ה ,ח אלול"מבה

   ראהפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

כג   ..................................................................  טורך כ )ק"בלה(

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

ל  ............................  ל "ק שניאורסאהן זצלוי יצח' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

לב  ............  תרגום מאידיש, גלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

לג.......................  ראהפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לד  ...................  ראהלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

סג  .......................  ראהלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

סד  ............................................  ראהשת לשבוע פר 

עב  .....................  ראהלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עז   .....................ראהלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

צח   ...................  ראהלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

קה  ......................  ראהלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

קח  .....................................  צ-טפ פרק יםתהל, חיפרק  מלכים א

  מכות/ןסנהדרי מסכת – משניות  )יח

קי  .....................................................   ביאור קהתי

יטק  ...................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

כק  .....................................................  מדף עד דח לדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

נגק  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

נדק  .........................................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

נהק  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נחק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נחק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נטק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נטק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

סק  .....................................................  צ''מוהרייר ''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

סאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

סאק  ..................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

גסק  ............................................................... צ"ר מוהריי"אדמו

הסק  ................................  ו פרקביאורים בפרקי אבות   )לב

וסק  .......................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

דעק  ..............................  ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

העק ............  שבת קודשערב לות הדלקת נרמצות סדר   )לה

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



ה

,d`x zyxt zay .c"qa
,lel` ycegd mikxan

*e"kyz'd
È‡ לי ודֹודי אלּול 1לדֹודי ,2ראׁשיּֿתבֹות ¬ƒְְֱִִִֵֵָ

 ֿ ּדּבּור ּבמאמר ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְֲִִֵַָָָּומבֹואר

זה  ודֹודי 3הּמתחיל לדֹודי לאני ּדאלּול הּׁשּיכּות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָ

אני 4לי  - אתערּותאּֿדלתּתא הּוא ּבאלּול ּכי , ְְֱֲֲִִִִִֶַָָ

היא  הּכּפּורים ויֹום ּובראׁשֿהּׁשנה  ְְְִִִִַַָָֹלדֹודי,

(אתערּותאּֿדלעילא) למּטה מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וההמׁשכה לי. ודֹודי -ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

האתערּותאּֿדלתּתא  עלֿידי היא ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּכּפּורים

אני  ראׁשיּֿתבֹות הּוא ׁשאלּול וזהּו ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶָׁשּבאלּול.

 ֿ ּבראׁשי נכלל לי ודֹודי [ׁשּגם לי ודֹודי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָלדֹודי

ׁשּבאלּול  האתערּותאּֿדלתּתא ּכי אלּול], ְְֱֱֲִִִֵֶֶַָָָּתבֹות

(ודֹודי  לההמׁשכה הקּדמה (ּגם) היא לדֹודי) ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ(אני

הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וצרי5לי) . ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּתבֹות  (ראׁשי ל' ו' ׁשהאֹותּיֹות מּזה ּכי ִִִֵֵֵֶֶָָּביאּור,

מׁשמע  עצמּה, אלּול מּתיבת הם לי) ְְְֱִִִֵֵַַַַָודֹודי

לי, לודֹודי הקּדמה רק לא הּוא אלּול ְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשחֹודׁש

לי. ּדודֹודי הענין ּגם הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָאּלא
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תש"נ.*) - אלול ר"ח בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ג.1)המאמר ו, תפלת 2)שה"ש סדר אבודרהם

ד"ה  סתקפ"א ר"ה הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער כ"ד שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה

.67 הערה רמה ע' אלול המאמרים ספר - מנחם בתורת הנסמן לדודי 3)והעבירו. אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת

לב. לדף והרמז ראה לפרשת (שבלקו"ת) זה דמאמר השייכות ואילך) רל ע' אלול המאמרים ספר - מנחם (תורת תשמ"ו

ביאור 4) הוא כו' דלתתא אתערותא הוא שבאלול דזה כו'", באלול כי "והענין המאמר בהתחלת שם בלקו"ת כמפורש

אלול. ר"ת לי ודודי לדודי דאני תחילה 5)הענין צריך וביוהכ"פ בר"ה לי ודודי שיהי' שבכדי בהמאמר מ"ש יומתק ועפ"ז

ר"ת  לי ודודי לדודי אני על ביאור זהו כי - ויוהכ"פ בר"ה ולא אלול, בענין מדבר זה שמאמר אף - באלול אתעדל"ת

אלול.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים: בשיר נאמר

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡1 נמשל ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין היחס ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
הוא  הכתוב ופירוש וכלה, וחיבה) אהבה (לשון "דוד" הנקרא חתן בין ליחס

נמשך  והוא הוא ברוך לקדוש להתקרב נמשכת אני – אומרת ישראל שכנסת

שפסוק  בספרים ומובא אלי, להתקרב

הוא לי" ודודי לדודי "אני ≈̄«‡ŒÈLזה
ÏeÏ‡ ˙B·z2, שהתוכן ומכאן ≈¡

לחודש  המיוחדת ה' עבודת של הרוחני

זה  בפסוק נרמז «¿B·Óe‡¯אלול
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»

¯Ó‡Óa חסידותÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¿«¬»ƒ««¿ƒ
בפסוק  הקשר ‰Ê3˙eÎiM‰הפותח ∆««»

È„B„Ïהפנימי  È‡Ï ÏeÏ‡c∆¡«¬ƒ¿ƒ
ÈÏ È„B„Â4‡e‰ ÏeÏ‡a Èk , ¿ƒƒƒ∆¡

È‡ - ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¬ƒ
,È„B„Ï ואלוקות האדם בין התקרבות ¿ƒ

בהתעוררות  היא שתחילתה כזה באופן

הזוהר) (בלשון הנקראת האדם, מצד

התעוררות  דלתתא", "אתערותא

הפסוק  בדברי נרמזת והיא מלמטה

שתחילת  היינו לדודי", "אני

"אני", מהאדם, היא ההתעוררות

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯·e¿…«»»¿«ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ וההתגלות ƒ««¿»»
האדם  אל «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰האלוקית

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) ‰hÓÏ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  בעקבות )התעוררות שבאה

מלמטה  האדם של ההתעוררות

- אליה ÈÏוכתגובה È„B„Â והיא ¿ƒƒ
המשכה  לי", "ודודי במלים הנרמזת

הקדושֿברוךֿהוא, מ"דודי", והתגלות

אל Lהאדם."לי", ‰ÎLÓ‰‰Â למטה מלמעלה M‰ŒL‡¯a‰באה ¿««¿»»∆¿…«»»
ÏeÏ‡aL ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆¡
של  ההתעוררות דלעילא", אתערותא דלתתא, "באתערותא הזוהר כלשון

מלמעלה. אלוקית והמשכה התעוררות גורמת מלמטה האדם

לאתערותא  (בתגובה מלמעלה ההתעוררות אם השאלה: נשאלת ולכאורה,

נכלל  זה עניין גם כן אם למה הכיפורים, וביום השנה בראש באה דלתתא)

זה  לפי והרי אלול, ראשיֿתיבות שהוא לי" ודודי  לדודי "אני בפסוק ונרמז

דלתתא? "אתערותא רק הוא אלול של עניינו כל

המענה: בא כך ועל

˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ ÏeÏ‡L e‰ÊÂ¿∆∆¡»≈≈
ÌbL] ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆«

ÈÏ È„B„Â דלעילא לאתערותא שרומז ¿ƒƒ
הכיפורים  וביום השנה בראש שנמשכת

,[ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡¯a ÏÏÎƒ¿»¿»≈≈¡
הוא  הדבר ‰‡˙Œ‡˙e¯Úוטעם Èkƒ»ƒ¿¬»

(È„B„Ï È‡) ÏeÏ‡aL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆∆¡¬ƒ¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰Ï ‰Óc˜‰ (Ìb) ‡È‰ƒ««¿»»¿««¿»»
‰M‰ŒL‡¯aL (ÈÏ È„B„Â)¿ƒƒ∆¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ5 וכיוון ¿«ƒƒ
אלול  בחודש האדם מצד שההתעוררות

להתעוררות  וההקדמה ההכנה היא

אלול, בחודש מלמעלה וההמשכה

שייכות  לה יש אותה, הגורמת והיא

ולכן  אלול, חודש של הרוחנית לעבודה

מראשיֿתיבות  חלק הוא לי" "ודודי גם

"אלול".

מספק, אינו עדיין הזה ההסבר אמנם,

ושואל: שממשיך כפי

‰fÓ Èk ,¯e‡Èa CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈ƒƒ∆
˙Bi˙B‡‰L"אלול" מהמילה ל' ו' ∆»ƒ

Ì‰ (ÈÏ È„B„Â ˙B·z ÈL‡¯)»≈≈¿ƒƒ≈
ÚÓLÓ ,dÓˆÚ ÏeÏ‡ ˙·ÈzÓƒ≈«¡«¿»«¿«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁL∆∆¡…«

‰Óc˜‰ והכנה,ÈÏ È„B„ÂÏ ואילו «¿»»ƒ¿ƒƒ
מלמעלה  [=ההמשכה עצמו העניין

הכיפורים  ויום השנה בראש רק הוא ‰e‡למטה] ÏeÏ‡ L„BÁaL ‡l‡∆»∆¿∆¡
ÈÏ È„B„Âc ÔÈÚ‰ Ìb כשלעצמו,עניין מלמעלה וההמשכה ההתעוררות «»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

הוא  אלול חודש של שעניינו האמורה הקביעה עם מתאים זה איך לבאר ויש

דלתתא?. "אתערותא
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   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נטק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נטק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

סק  .....................................................  צ''מוהרייר ''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

סאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

סאק  ..................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

גסק  ............................................................... צ"ר מוהריי"אדמו

הסק  ................................  ו פרקביאורים בפרקי אבות   )לב

וסק  .......................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

דעק  ..............................  ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

העק ............  שבת קודשערב לות הדלקת נרמצות סדר   )לה



ilו icece icecl ip`

י"ג CÈLÓÓeב) זמן הּוא ׁשּבאלּול ּבהּמאמר, «¿ƒְְֱֲֶֶַַַָ

הרחמים  ׁשּבאלּול 6מּדֹות ּדהגם . ֱֲֲִִֶֶַַַָ

מּכלֿמקֹום  אתערּותאּֿדלתּתא, לדֹודי, אני ְְְֲֲִִִִִַָָָָהּוא

ּכׁשהּוא  ּובפרט  האדם, ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

ּונתינת  התעֹוררּות עלֿידי הּוא מאלקּות, ְְְְֱִִֵֵַַָֹרחֹוק

הרחמים  מּדֹות י"ג וגילּוי מּלמעלה. ְְְֲִִִִַַַָָֹּכח

ואחד ׁשּבא  אחד לכל הּוא זה ּדגילּוי לּול, ְְְֱִֶֶֶֶֶָָָ

ּביֹותר  להרחֹוקים ּגם ה'ּנתינת 7מּיׂשראל, הּוא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

אּלא  לדֹודי. ּדאני העבֹודה על מּלמעלה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹּכח'

ּכח  נתינת רק (ּבעיקר ) הּוא ׁשּבאלּול ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹׁשהּגילּוי

והעבֹודה  האדם), את מעֹורר ׁשהּגילּוי ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ(ולא

הּמעלה  וזֹוהי לדֹודי. אני מהאדם, ּבאה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָעצמּה

ימי  ּדבעׂשרת ּתׁשּובה, ימי עׂשרת לגּבי ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבאלּול

הּכּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ּובפרט ְְְְִִִַַָָָָֹּתׁשּובה

האדם, את מעֹורר ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּגילּוי

מהּגילּוי  ּתֹוצאה ּכמֹו היא האדם ְֲִִֵַַַָָָָָועבֹודת

האדם  ּדעבֹודת והּמעלה הענין ועיקר ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָמּלמעלה.

ּבאלּול. הּוא לדֹודי, אני עצמֹו) ּבכח ְְְֱֲֲִִֶַַָֹ(עבֹודה

ּבהּגילּוי È„Î·eג) הּנ"ל ענינים ׁשני לבאר ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַַַָָ

- ׁשּבאלּול הרחמים מּדֹות ְֱֲִִֶֶַָּדי"ג

ּגם  ואחד אחד לכל הּוא ּדאלּול ְְֱִֶֶֶֶַַָָָׁשהּגילּוי

אינֹו הּגילּוי וׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּביֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלהרחֹוקים

ממׁשי - ּכח נתינת רק והּוא האדם את ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמעֹורר 

ּבאלּול  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגילּוי ְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָּבהּמאמר,

מל ּבין ּדמהחילּוקים ּבּׂשדה. מל ּדּוגמת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא

הענינים  ׁשני הם ּבהיכלֹו ּומל ּבנֹוגע 8ּבּׂשדה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביפיֹו ּדמל הּגילּוי עיקר הּגילּוי, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָלדרּגת
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ואילך. רכג ע' אלול המאמרים ספר - מנחם תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe הזקן,·) לרבנו תורה' ב'לקוטי ÏeÏ‡aLהנזכר «¿ƒ¿««¬»∆∆¡

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ÔÓÊ ‡e‰6, נודע "והנה – המאמר ובלשון ¿«ƒ»«¬ƒ
הרחמים". מדות י"ג התגלות זמן הוא ‰e‡שבאלול ÏeÏ‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ,È„B„Ï È‡ לא אלה בימים ה' עבודת ועיקר ¬ƒ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמעלה, בהתגלות «ŒÏkÓƒתלויה

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÌB˜Ó»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
‡e‰Lk Ë¯Ù·e ,Ì„‡‰ ÏL∆»»»ƒ¿»¿∆

,˙e˜Ï‡Ó ˜BÁ¯ נמצא הוא וכאשר »≈¡…
מאלוקות, רחוק ירוד, רוחני במצב

יותר  קשה מלמטה ההתעוררות

כזה  ובמצב מאמץ, תוספת ודורשת

ההתעוררות  שאמנם יותר עוד מודגש

זאת בכל אבל מלמטה, ‰e‡היא
Ák ˙È˙e ˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ שהאתערותא היינו ƒ¿«¿»
כוח  מנתינת נגרמת עצמה דלתתא

מלמעלה. È"‚והתעוררות ÈeÏÈ‚Â¿ƒ
,ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆∆¡
„Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ ‰Ê ÈeÏÈ‚c¿ƒ∆¿»∆»
Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈«

¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï7, מי זה ובכלל ¿»¿ƒ¿≈
כדי  מיוחדת כוח לנתינת שזקוקים

מלמטה  ‰'È˙p˙להתעורר ‡e‰«¿ƒ«
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰ÏÚÓlÓ 'Ák…«ƒ¿«¿»«»¬»

È„B„Ï È‡c אמנם שהיא «¬ƒ¿ƒ
ידי  על באה אבל דלתתא באתערותא

מלמעלה. כוח «∆‡l‡נתינת
‡e‰ ÏeÏ‡aL ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆∆¡
‡ÏÂ) Ák ˙È˙ ˜¯ (¯˜ÈÚa)¿ƒ»«¿ƒ«…«¿…
,(Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿≈∆»»»

‰„B·Ú‰Â להתקרב ההתעוררות ¿»¬»
Ì„‡‰Ó,לאלוקות  ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»≈»»»

למעלה מלמטה È„B„Ï.בדרך È‡¬ƒ¿ƒ
ÏeÏ‡aL ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ זמן ¿ƒ««¬»∆∆¡

לדודי" "אני של ≈»¿Èa‚Ïהעבודה
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ העבודה זמן ¬∆∆¿≈¿»

לי" "ודודי ÈÓÈשל ˙¯NÚ·c¿«¬∆∆¿≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a Ë¯Ù·e ‰·eLz התגלות יש שבהם ¿»ƒ¿»¿…«»»¿«ƒƒ
תשובה  ימי בעשרת הימים משאר שאת ביתר האלוקי ‰ÈeÏÈbמלמעלה «ƒ

ÈeÏÈb‰Lמלמעלה  ÔÙB‡a ‡e‰ מלמעלה ‡˙המאיר ¯¯BÚÓ ¿∆∆«ƒ¿≈∆
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Ó ‰‡ˆBz BÓk ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ ,Ì„‡‰»»»«¬«»»»ƒ¿»»≈«ƒƒ¿«¿»
הגבוהה  הדרגה לא היא הזו, ההתעוררות של וחשיבותה מעלתה כל ועם

לא  היא מלמעלה התגלות ידי על ונפעלת באה ההתעוררות כאשר כי ביותר,

בדרגה  עדיין נמצא עצמו שהוא ויתכן באדם כך כל ועמוק חזק שינוי פועלת

ÁÎaנמוכה. ‰„B·Ú) Ì„‡‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰Â ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»¿««¬»«¬«»»»¬»¿…«
BÓˆÚ ועמוק חזק שינוי בו מלמטה )שפועלת של בדרך העבודה שהיא «¿

ÏeÏ‡aלמעלה  ‡e‰ ,È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ∆¡
תשובה. ימי בעשרת ולא

ÌÈÈÚ ÈL ¯‡·Ï È„Î·e (‚ƒ¿≈¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ
˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰a Ï"p‰««¿«ƒ¿ƒ

ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ שני שהם – »«¬ƒ∆∆¡
דורשים  ולכן לכאורה, סותרים עניינים

- האחד ÏeÏ‡cביאור: ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆¡
Ìb „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‡e‰¿»∆»¿∆»«

,¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï מדובר כן ואם ¿»¿ƒ¿≈
למי  אפילו שמגיע וחזק גדול בגילוי

מאד, ונחות ירוד רוחני במצב שנמצא

-Â השניÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ¿∆««ƒ≈
Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ BÈ‡ ÈeÏÈb‰«ƒ≈¿≈∆»»»

Ák ˙È˙ ˜¯ ‡e‰Â משמע ומזה ¿«¿ƒ«…«
בכוחו  שאין כך כדי עד חלש שהגילוי

- האדם את רבנו CÈLÓÓלעורר «¿ƒ
ÈeÏÈb‰Lומבאר Ó‡n‰a¯,הזקן  ¿««¬»∆«ƒ

ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc¿ƒ»«¬ƒ∆¡
‰„Oa CÏÓ ˙Ó‚ec ‡e‰ וזה ¿«∆∆«»∆

זמן  הוא שבאלול .. המאמר: לשון

זה  ולהבין הרחמים, מדות י"ג התגלות

יוםֿטוב  ואינם החול ימות הם למה כי

התגלות  שבהם וימיםֿטוב שבתות כמו

משל  עלֿפי יובן הנה אך אלקות...

אנשי  יוצאין לעיר בואו שקודם למלך

רשאין  ואז בשדה פניו ומקבלין העיר

והוא  פניו להקביל לצאת שרוצה מי  כל

יפות  פנים בסבר כולם את מקבל

וכך  לכולם... שוחקות פנים ומראה

אלול  בחודש עלֿדרךֿמשל העניין

בשדה  יתברך פניו אור להקביל יוצאין

כ  הנה שהוא כי אליך פניו ה' יאר תיב

מדות...", י"ג הארת עניין

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Óc ההבדלים‰„Oa CÏÓ ÔÈa לחודש משל שהוא מצב ¿≈«ƒƒ≈∆∆«»∆
בגלוי מאירות הרחמים מידות י"ג כאשר BÏÎÈ‰aאלול CÏÓe שהוא מצב ∆∆¿≈»

כזו  הארה אין שבהם השנה ימות לשאר ‰ÌÈÈÚמשל ÈL Ì‰8.דלהלן ≈¿≈»ƒ¿»ƒ
,ÈeÏÈb‰ ˙b¯„Ï Ú‚Ba או באלוקות גבוהה דרגה גילוי הוא האם ¿≈«¿«¿««ƒ

נמוכה  דרגה EÈÈÚ)התגלות ‰ÈÊÁz) BÈÙÈa CÏÓc ÈeÏÈb‰ ¯˜ÈÚ9 ƒ««ƒ¿∆∆¿»¿∆¡∆»≈∆
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

(עיני ּכׁשהּוא 9(ּתחזינה מלכּותֹו, ּבהיכל הּוא ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מלכּות, ּובכתר מלכּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַּבלבּוׁשי

ּבּׂשדה  ּבעיקר 10ּכׁשהּוא הּוא עצמֹו הּגילּוי אבל . ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

אין  מלכּותֹו ּבהיכל דּבהיֹותֹו ּבּׂשדה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשהּוא

הּמּובחרים  ורק ּברׁשּות, אּלא אליו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָנכנסים

רּׁשאים  ּבּׂשדה, ּובהיֹותֹו סגּולה. ויחידי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבעם

והּמל11[ויכֹולים  ׁשרֹוצה, מי ּכל ּפניו להקּביל [ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפנים  ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּולם את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקּבל

ּבהּנמׁשל, הּוא ועלּֿדרֿזה לכּולם. ְְְְֲִֶֶֶַַָָׂשֹוחקֹות

הּכּפ ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ֿ ׁשהּגילּוי ועלּֿדר ּורים, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּבדּוגמת  ׁשהּוא ּבכלל ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָזה

את  מעֹורר ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ּבהיכלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָמל

מלכּות  (ּבלבּוׁשי ּבהיכלֹו מל ּבדּוגמת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהאדם,

אבל  ופחד. אימה מטיל ׁשהּוא מלכּות), ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּובכתר

ויֹום  ּדראׁשֿה ּׁשנה הּגילּוי ירּגיׁש ׁשהאדם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבכדי

העבֹודה  קדימת לאחרי (ּבעיקר) הּוא ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּכּפּורים,

נעׂשה  הּוא ֿ זה ׁשעלֿידי אלּול, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַּבחֹודׁש

ׁשּנכנסים  סגּולה והּיחידי ׁשּבעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּמּובחרים

מל ּדּוגמת ׁשהּוא ּדאלּול והּגילּוי .הּמל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַלהיכל

את  מעֹורר אינֹו ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָּבּׂשדה,

אבל  ל'עבֹודה'. ּכח נתינת רק והּוא ְְֲֲִַַַַָָָָָֹהאדם

הּוא  זה, ּגילּוי ׁשעלֿידי לעבֹודה ּכח' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹה'ּנתינת

ּבדּוגמת  ּביֹותר. להרחֹוקים ּגם ואחד, אחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָלכל

אינֹו זה ּבמּצב  הּוא ּדכׁשהּמל ּבּׂשדה, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמל

הּנמצאים  אּלּו על ּובפרט ופחד. אימה ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמטיל

מּזֹו, ויתירה נמּוכה. ּבדרּגא ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבּׂשדה,

אפילּו מעֹורר אינֹו זה, ּבמּצב הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָּדכׁשהּמל

ּפניו  את להקּביל ׁשּמדּיק 12ּתׁשּוקה וזהּו . ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
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תחזינה 9) ביפיו מלך שנאמר ומפוארים נאים במלבושין מתנאה כו' "המלך ה"ה פ"ב מלכים הל' וברמב"ם יז. לג, ישעי'

החיצון".10)עיניך". לבוש עד"מ לבוש "הוא בשדה דכשהמלך ג, כה, ראה מלקו"ת אדמו"ר 11)להעיר מו"ח כ"ק הוספת

.167 ע' ה'ש"ת וכבודו"12)בסה"מ עוזו לראות ושנים ימים מצפים וכמה "כמה הרי מלכותו, בהיכל כשהוא משא"כ

ב). קלז, תניא - סכ"ד (אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבוהה בדרגה גילוי ÈLe·Ïaשהוא ‡e‰Lk ,B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a ‡e‰¿≈««¿¿∆ƒ¿≈

˙eÎÏÓ ¯˙Î·e ˙eÎÏÓ גורמים המלכות וכתר המלכות שבגדי וכשם «¿¿∆∆«¿
אלוקית  הארה יש כאשר בנמשל, דבר אותו יפה, יותר להיראות למלך

גבוהה, בדרגה להארה הכוונה בהיכלו נמצא המלך שבו למצב שנמשלה

‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
‰„Oa10 נמצא המלך שבו מצב «»∆

מלכות, וכתר מלכות בגדי ללא בשדה,

בדרגה  אלוקות להתגלות משל הוא

יחסית. BÓˆÚנמוכה ÈeÏÈb‰ Ï·‡¬»«ƒ«¿
אכן  הגילוי כמה ועד ההתגלות, רמת

העם' ל'בני וניכר ÈÚa˜¯נראה ‡e‰¿ƒ»
,‰„Oa ‡e‰Lk יש אחד ולכל ¿∆«»∆

להתקרב  המלך, אל לגשת אפשרות

מאורו וליהנות ¿B˙BÈ‰a„∆ƒאליו
B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a נעלם המלך הרי ¿≈««¿

הזה  ובמצב העם מעיני ≈‡ÔÈונסתר
,˙eL¯a ‡l‡ ÂÈÏ‡ ÌÈÒÎƒ¿»ƒ≈»∆»ƒ¿
È„ÈÁÈÂ ÌÚaL ÌÈ¯Á·en‰ ˜¯Â¿««¿»ƒ∆»»ƒƒ≈

‰Ïe‚Ò לא אכן העם שרוב בעוד ¿»
וכך  רשות, הגילוי מקבלים בנמשל גם

שאז  אלול בחודש יותר וניכר נראה

בשדה. למלך נמשלה ההתגלות

ÌÈ‡M¯ ,‰„Oa B˙BÈ‰·eƒ¿«»∆«»ƒ
ÌÈÏBÎÈÂ]11Ïk ÂÈt ÏÈa˜‰Ï [ ƒƒ¿«¿ƒ»»»

,‰ˆB¯L ÈÓ ברשות צורך ואין ƒ∆∆
על  נמנה להיות צורך ואין מיוחדת

סגולה" ויחידי שבעם "המובחרים

¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰Â¿«∆∆¿«≈∆»¿≈∆
ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»«¿∆»ƒ

ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN הוא זה שכל ¬¿»
וניכר. הנראה לגילוי משל

,ÏLÓp‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«ƒ¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿…«»»¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«∆∆∆
ÏÏÎa ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»ƒ¿»

˙Ó‚e„a ‡e‰L שהמשל התגלות ∆¿¿«
של  מצב הוא BÏÎÈ‰a,אליה CÏÓ∆∆¿≈»

¯¯BÚÓ ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«ƒ¿≈
¯˙Î·e ˙eÎÏÓ ÈLe·Ïa) BÏÎÈ‰a CÏÓ ˙Ó‚e„a ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿¿«∆∆¿≈»ƒ¿≈«¿¿∆∆

„ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ ‡e‰L ,(˙eÎÏÓ מדרגה התגלות שזו בגלל «¿∆≈ƒ≈»»««
ותפארתו. כבודו כל עם המלכות ובהיכל "ביופיו" הוא שהמלך כפי גבוהה,

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰ LÈb¯È Ì„‡‰L È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆»»»«¿ƒ«ƒ¿…«»»¿
ÌÈ¯etk‰,עליו ישפיע אכן ˜„ÓÈ˙והדבר È¯Á‡Ï (¯˜ÈÚa) ‡e‰ «ƒƒ¿ƒ»¿«¬≈¿ƒ«

,ÏeÏ‡ L„BÁa ‰„B·Ú‰ כיוון אבל נמוכה, מדרגה גילוי אמנם שהוא »¬»¿∆¡
על  משפיעה היא הרי העם מבני ואחד אחד לכל וניכרת נראית שההתגלות

הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כולם  ∆«¿≈∆
האלוקית  ההתגלות של להשפעה

אלול NÚ‰בחודש ‡e‰«¬∆
È„ÈÁi‰Â ÌÚaL ÌÈ¯Á·en‰Ó≈«¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ≈
ÏÎÈ‰Ï ÌÈÒÎpL ‰Ïe‚Ò¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈«

CÏn‰ הכיפורים ויום השנה בראש «∆∆
– תורה' ב'לקוטי המאמר (ובלשון

הולכים  הם הרי העירה "ובלכתו

e‰L‡אחריו"). ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆¡∆
,‰„Oa CÏÓ ˙Ó‚ec התגלות ¿«∆∆«»∆

נמוכה  בדרגה ÔÙB‡aאלוקות ‡e‰¿∆
ÈeÏÈb‰L חזק כלֿכך שאינו מפני ∆«ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ BÈ‡ להתקרב ≈¿≈∆»»»
Ákלאלוקות  ˙È˙ ˜¯ ‡e‰Â¿«¿ƒ«…«

'‰„B·Ú'Ï עצמה העבודה ואילו «¬»
באתערותא  האדם ידי על נעשית

כיוון ‡·Ïדלתתא. שני, מצד ¬»
הנראה  רב בגילוי מאירה שהאלוקות

לכל  B·ÚÏ„‰וניכר 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««¬»
ÏÎÏ ‡e‰ ,‰Ê ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ∆¿»
ÌÈ˜BÁ¯‰Ï Ìb ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¿»¿ƒ

¯˙BÈa ומאירה מגיעה ההתגלות כי ¿≈
להם. Oa„‰,גם CÏÓ ˙Ó‚e„a¿¿«∆∆«»∆

‰Ê ·vÓa ‡e‰ CÏn‰LÎc ללא ƒ¿∆«∆∆¿«»∆
מלכות כתר וללא מלכות ≈‡BÈבגדי

Ë¯Ù·e .„ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ≈ƒ≈»»««ƒ¿»
,‰„Oa ÌÈ‡ˆÓp‰ el‡ ÏÚ«≈«ƒ¿»ƒ«»∆

‰ÎeÓ ‡b¯„a Ì‰L נוטים ואינם ∆≈¿«¿»¿»
בקלות. מהמלך «≈È˙ÈÂƒ¯‰להתפעל

·vÓa ‡e‰ CÏn‰LÎc ,BfÓƒƒ¿∆«∆∆¿«»
,‰Ê"ביופיו" BÚÓ¯¯לא  BÈ‡ ∆≈¿≈

˙‡ ÏÈa˜‰Ï ‰˜eLz eÏÈÙ‡¬ƒ¿»¿«¿ƒ∆
ÂÈt12 מעורר שאיננו בלבד זו לא »»

מוגבלת  השפעתו וממילא ופחד אימה

"מלך  בתור ולא "בשדה" היא שההתגלות כיוון אלא פחות, משפיע ואורו

ינצל  שלא מי שיהיה ויתכן פניו לקבל תשוקה מעורר לא אפילו הוא ביופיו"

למלך. יתקרב ולא ההזדמנות Ó‡n‰a¯את ˜i„nL e‰ÊÂ המלך שכאשר ¿∆∆¿«≈¿««¬»
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ז il icece icecl ip`

י"ג CÈLÓÓeב) זמן הּוא ׁשּבאלּול ּבהּמאמר, «¿ƒְְֱֲֶֶַַַָ

הרחמים  ׁשּבאלּול 6מּדֹות ּדהגם . ֱֲֲִִֶֶַַַָ

מּכלֿמקֹום  אתערּותאּֿדלתּתא, לדֹודי, אני ְְְֲֲִִִִִַָָָָהּוא

ּכׁשהּוא  ּובפרט  האדם, ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

ּונתינת  התעֹוררּות עלֿידי הּוא מאלקּות, ְְְְֱִִֵֵַַָֹרחֹוק

הרחמים  מּדֹות י"ג וגילּוי מּלמעלה. ְְְֲִִִִַַַָָֹּכח

ואחד ׁשּבא  אחד לכל הּוא זה ּדגילּוי לּול, ְְְֱִֶֶֶֶֶָָָ

ּביֹותר  להרחֹוקים ּגם ה'ּנתינת 7מּיׂשראל, הּוא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

אּלא  לדֹודי. ּדאני העבֹודה על מּלמעלה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹּכח'

ּכח  נתינת רק (ּבעיקר ) הּוא ׁשּבאלּול ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹׁשהּגילּוי

והעבֹודה  האדם), את מעֹורר ׁשהּגילּוי ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ(ולא

הּמעלה  וזֹוהי לדֹודי. אני מהאדם, ּבאה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָעצמּה

ימי  ּדבעׂשרת ּתׁשּובה, ימי עׂשרת לגּבי ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבאלּול

הּכּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ּובפרט ְְְְִִִַַָָָָֹּתׁשּובה

האדם, את מעֹורר ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּגילּוי

מהּגילּוי  ּתֹוצאה ּכמֹו היא האדם ְֲִִֵַַַָָָָָועבֹודת

האדם  ּדעבֹודת והּמעלה הענין ועיקר ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָמּלמעלה.

ּבאלּול. הּוא לדֹודי, אני עצמֹו) ּבכח ְְְֱֲֲִִֶַַָֹ(עבֹודה

ּבהּגילּוי È„Î·eג) הּנ"ל ענינים ׁשני לבאר ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַַַָָ

- ׁשּבאלּול הרחמים מּדֹות ְֱֲִִֶֶַָּדי"ג

ּגם  ואחד אחד לכל הּוא ּדאלּול ְְֱִֶֶֶֶַַָָָׁשהּגילּוי

אינֹו הּגילּוי וׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּביֹותר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלהרחֹוקים

ממׁשי - ּכח נתינת רק והּוא האדם את ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמעֹורר 

ּבאלּול  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגילּוי ְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָּבהּמאמר,

מל ּבין ּדמהחילּוקים ּבּׂשדה. מל ּדּוגמת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא

הענינים  ׁשני הם ּבהיכלֹו ּומל ּבנֹוגע 8ּבּׂשדה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביפיֹו ּדמל הּגילּוי עיקר הּגילּוי, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָלדרּגת
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שם.6) פע"ח מ"ג. פ"א אלול מס' מ"ח 7.166)ראה ע' ה'ש"ת ואילך.8)סה"מ 1343 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה לקמן בהבא

ואילך. רכג ע' אלול המאמרים ספר - מנחם תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe הזקן,·) לרבנו תורה' ב'לקוטי ÏeÏ‡aLהנזכר «¿ƒ¿««¬»∆∆¡

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ÔÓÊ ‡e‰6, נודע "והנה – המאמר ובלשון ¿«ƒ»«¬ƒ
הרחמים". מדות י"ג התגלות זמן הוא ‰e‡שבאלול ÏeÏ‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ,È„B„Ï È‡ לא אלה בימים ה' עבודת ועיקר ¬ƒ¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמעלה, בהתגלות «ŒÏkÓƒתלויה

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÌB˜Ó»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
‡e‰Lk Ë¯Ù·e ,Ì„‡‰ ÏL∆»»»ƒ¿»¿∆

,˙e˜Ï‡Ó ˜BÁ¯ נמצא הוא וכאשר »≈¡…
מאלוקות, רחוק ירוד, רוחני במצב

יותר  קשה מלמטה ההתעוררות

כזה  ובמצב מאמץ, תוספת ודורשת

ההתעוררות  שאמנם יותר עוד מודגש

זאת בכל אבל מלמטה, ‰e‡היא
Ák ˙È˙e ˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¿¿ƒ«…«

‰ÏÚÓlÓ שהאתערותא היינו ƒ¿«¿»
כוח  מנתינת נגרמת עצמה דלתתא

מלמעלה. È"‚והתעוררות ÈeÏÈ‚Â¿ƒ
,ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆∆¡
„Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ ‰Ê ÈeÏÈ‚c¿ƒ∆¿»∆»
Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈«

¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï7, מי זה ובכלל ¿»¿ƒ¿≈
כדי  מיוחדת כוח לנתינת שזקוקים

מלמטה  ‰'È˙p˙להתעורר ‡e‰«¿ƒ«
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰ÏÚÓlÓ 'Ák…«ƒ¿«¿»«»¬»

È„B„Ï È‡c אמנם שהיא «¬ƒ¿ƒ
ידי  על באה אבל דלתתא באתערותא

מלמעלה. כוח «∆‡l‡נתינת
‡e‰ ÏeÏ‡aL ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆∆¡
‡ÏÂ) Ák ˙È˙ ˜¯ (¯˜ÈÚa)¿ƒ»«¿ƒ«…«¿…
,(Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿≈∆»»»

‰„B·Ú‰Â להתקרב ההתעוררות ¿»¬»
Ì„‡‰Ó,לאלוקות  ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»≈»»»

למעלה מלמטה È„B„Ï.בדרך È‡¬ƒ¿ƒ
ÏeÏ‡aL ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ זמן ¿ƒ««¬»∆∆¡

לדודי" "אני של ≈»¿Èa‚Ïהעבודה
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ העבודה זמן ¬∆∆¿≈¿»

לי" "ודודי ÈÓÈשל ˙¯NÚ·c¿«¬∆∆¿≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a Ë¯Ù·e ‰·eLz התגלות יש שבהם ¿»ƒ¿»¿…«»»¿«ƒƒ
תשובה  ימי בעשרת הימים משאר שאת ביתר האלוקי ‰ÈeÏÈbמלמעלה «ƒ

ÈeÏÈb‰Lמלמעלה  ÔÙB‡a ‡e‰ מלמעלה ‡˙המאיר ¯¯BÚÓ ¿∆∆«ƒ¿≈∆
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Ó ‰‡ˆBz BÓk ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ ,Ì„‡‰»»»«¬«»»»ƒ¿»»≈«ƒƒ¿«¿»
הגבוהה  הדרגה לא היא הזו, ההתעוררות של וחשיבותה מעלתה כל ועם

לא  היא מלמעלה התגלות ידי על ונפעלת באה ההתעוררות כאשר כי ביותר,

בדרגה  עדיין נמצא עצמו שהוא ויתכן באדם כך כל ועמוק חזק שינוי פועלת

ÁÎaנמוכה. ‰„B·Ú) Ì„‡‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰Â ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»¿««¬»«¬«»»»¬»¿…«
BÓˆÚ ועמוק חזק שינוי בו מלמטה )שפועלת של בדרך העבודה שהיא «¿

ÏeÏ‡aלמעלה  ‡e‰ ,È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ∆¡
תשובה. ימי בעשרת ולא

ÌÈÈÚ ÈL ¯‡·Ï È„Î·e (‚ƒ¿≈¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ
˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰a Ï"p‰««¿«ƒ¿ƒ

ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ שני שהם – »«¬ƒ∆∆¡
דורשים  ולכן לכאורה, סותרים עניינים

- האחד ÏeÏ‡cביאור: ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆¡
Ìb „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‡e‰¿»∆»¿∆»«

,¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï מדובר כן ואם ¿»¿ƒ¿≈
למי  אפילו שמגיע וחזק גדול בגילוי

מאד, ונחות ירוד רוחני במצב שנמצא

-Â השניÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ¿∆««ƒ≈
Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ BÈ‡ ÈeÏÈb‰«ƒ≈¿≈∆»»»

Ák ˙È˙ ˜¯ ‡e‰Â משמע ומזה ¿«¿ƒ«…«
בכוחו  שאין כך כדי עד חלש שהגילוי

- האדם את רבנו CÈLÓÓלעורר «¿ƒ
ÈeÏÈb‰Lומבאר Ó‡n‰a¯,הזקן  ¿««¬»∆«ƒ

ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc¿ƒ»«¬ƒ∆¡
‰„Oa CÏÓ ˙Ó‚ec ‡e‰ וזה ¿«∆∆«»∆

זמן  הוא שבאלול .. המאמר: לשון

זה  ולהבין הרחמים, מדות י"ג התגלות

יוםֿטוב  ואינם החול ימות הם למה כי

התגלות  שבהם וימיםֿטוב שבתות כמו

משל  עלֿפי יובן הנה אך אלקות...

אנשי  יוצאין לעיר בואו שקודם למלך

רשאין  ואז בשדה פניו ומקבלין העיר

והוא  פניו להקביל לצאת שרוצה מי  כל

יפות  פנים בסבר כולם את מקבל

וכך  לכולם... שוחקות פנים ומראה

אלול  בחודש עלֿדרךֿמשל העניין

בשדה  יתברך פניו אור להקביל יוצאין

כ  הנה שהוא כי אליך פניו ה' יאר תיב

מדות...", י"ג הארת עניין

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Óc ההבדלים‰„Oa CÏÓ ÔÈa לחודש משל שהוא מצב ¿≈«ƒƒ≈∆∆«»∆
בגלוי מאירות הרחמים מידות י"ג כאשר BÏÎÈ‰aאלול CÏÓe שהוא מצב ∆∆¿≈»

כזו  הארה אין שבהם השנה ימות לשאר ‰ÌÈÈÚמשל ÈL Ì‰8.דלהלן ≈¿≈»ƒ¿»ƒ
,ÈeÏÈb‰ ˙b¯„Ï Ú‚Ba או באלוקות גבוהה דרגה גילוי הוא האם ¿≈«¿«¿««ƒ

נמוכה  דרגה EÈÈÚ)התגלות ‰ÈÊÁz) BÈÙÈa CÏÓc ÈeÏÈb‰ ¯˜ÈÚ9 ƒ««ƒ¿∆∆¿»¿∆¡∆»≈∆
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

(עיני ּכׁשהּוא 9(ּתחזינה מלכּותֹו, ּבהיכל הּוא ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מלכּות, ּובכתר מלכּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַּבלבּוׁשי

ּבּׂשדה  ּבעיקר 10ּכׁשהּוא הּוא עצמֹו הּגילּוי אבל . ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

אין  מלכּותֹו ּבהיכל דּבהיֹותֹו ּבּׂשדה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשהּוא

הּמּובחרים  ורק ּברׁשּות, אּלא אליו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָנכנסים

רּׁשאים  ּבּׂשדה, ּובהיֹותֹו סגּולה. ויחידי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבעם

והּמל11[ויכֹולים  ׁשרֹוצה, מי ּכל ּפניו להקּביל [ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפנים  ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּולם את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקּבל

ּבהּנמׁשל, הּוא ועלּֿדרֿזה לכּולם. ְְְְֲִֶֶֶַַָָׂשֹוחקֹות

הּכּפ ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ֿ ׁשהּגילּוי ועלּֿדר ּורים, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּבדּוגמת  ׁשהּוא ּבכלל ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָזה

את  מעֹורר ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ּבהיכלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָמל

מלכּות  (ּבלבּוׁשי ּבהיכלֹו מל ּבדּוגמת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהאדם,

אבל  ופחד. אימה מטיל ׁשהּוא מלכּות), ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּובכתר

ויֹום  ּדראׁשֿה ּׁשנה הּגילּוי ירּגיׁש ׁשהאדם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבכדי

העבֹודה  קדימת לאחרי (ּבעיקר) הּוא ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּכּפּורים,

נעׂשה  הּוא ֿ זה ׁשעלֿידי אלּול, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַּבחֹודׁש

ׁשּנכנסים  סגּולה והּיחידי ׁשּבעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּמּובחרים

מל ּדּוגמת ׁשהּוא ּדאלּול והּגילּוי .הּמל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַלהיכל

את  מעֹורר אינֹו ׁשהּגילּוי ּבאֹופן הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָּבּׂשדה,

אבל  ל'עבֹודה'. ּכח נתינת רק והּוא ְְֲֲִַַַַָָָָָֹהאדם

הּוא  זה, ּגילּוי ׁשעלֿידי לעבֹודה ּכח' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹה'ּנתינת

ּבדּוגמת  ּביֹותר. להרחֹוקים ּגם ואחד, אחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָלכל

אינֹו זה ּבמּצב  הּוא ּדכׁשהּמל ּבּׂשדה, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמל

הּנמצאים  אּלּו על ּובפרט ופחד. אימה ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמטיל

מּזֹו, ויתירה נמּוכה. ּבדרּגא ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבּׂשדה,

אפילּו מעֹורר אינֹו זה, ּבמּצב הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָּדכׁשהּמל

ּפניו  את להקּביל ׁשּמדּיק 12ּתׁשּוקה וזהּו . ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
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תחזינה 9) ביפיו מלך שנאמר ומפוארים נאים במלבושין מתנאה כו' "המלך ה"ה פ"ב מלכים הל' וברמב"ם יז. לג, ישעי'

החיצון".10)עיניך". לבוש עד"מ לבוש "הוא בשדה דכשהמלך ג, כה, ראה מלקו"ת אדמו"ר 11)להעיר מו"ח כ"ק הוספת

.167 ע' ה'ש"ת וכבודו"12)בסה"מ עוזו לראות ושנים ימים מצפים וכמה "כמה הרי מלכותו, בהיכל כשהוא משא"כ

ב). קלז, תניא - סכ"ד (אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבוהה בדרגה גילוי ÈLe·Ïaשהוא ‡e‰Lk ,B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a ‡e‰¿≈««¿¿∆ƒ¿≈

˙eÎÏÓ ¯˙Î·e ˙eÎÏÓ גורמים המלכות וכתר המלכות שבגדי וכשם «¿¿∆∆«¿
אלוקית  הארה יש כאשר בנמשל, דבר אותו יפה, יותר להיראות למלך

גבוהה, בדרגה להארה הכוונה בהיכלו נמצא המלך שבו למצב שנמשלה

‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
‰„Oa10 נמצא המלך שבו מצב «»∆

מלכות, וכתר מלכות בגדי ללא בשדה,

בדרגה  אלוקות להתגלות משל הוא

יחסית. BÓˆÚנמוכה ÈeÏÈb‰ Ï·‡¬»«ƒ«¿
אכן  הגילוי כמה ועד ההתגלות, רמת

העם' ל'בני וניכר ÈÚa˜¯נראה ‡e‰¿ƒ»
,‰„Oa ‡e‰Lk יש אחד ולכל ¿∆«»∆

להתקרב  המלך, אל לגשת אפשרות

מאורו וליהנות ¿B˙BÈ‰a„∆ƒאליו
B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a נעלם המלך הרי ¿≈««¿

הזה  ובמצב העם מעיני ≈‡ÔÈונסתר
,˙eL¯a ‡l‡ ÂÈÏ‡ ÌÈÒÎƒ¿»ƒ≈»∆»ƒ¿
È„ÈÁÈÂ ÌÚaL ÌÈ¯Á·en‰ ˜¯Â¿««¿»ƒ∆»»ƒƒ≈

‰Ïe‚Ò לא אכן העם שרוב בעוד ¿»
וכך  רשות, הגילוי מקבלים בנמשל גם

שאז  אלול בחודש יותר וניכר נראה

בשדה. למלך נמשלה ההתגלות

ÌÈ‡M¯ ,‰„Oa B˙BÈ‰·eƒ¿«»∆«»ƒ
ÌÈÏBÎÈÂ]11Ïk ÂÈt ÏÈa˜‰Ï [ ƒƒ¿«¿ƒ»»»

,‰ˆB¯L ÈÓ ברשות צורך ואין ƒ∆∆
על  נמנה להיות צורך ואין מיוחדת

סגולה" ויחידי שבעם "המובחרים

¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰Â¿«∆∆¿«≈∆»¿≈∆
ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»«¿∆»ƒ

ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN הוא זה שכל ¬¿»
וניכר. הנראה לגילוי משל

,ÏLÓp‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«ƒ¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿…«»»¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«∆∆∆
ÏÏÎa ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»ƒ¿»

˙Ó‚e„a ‡e‰L שהמשל התגלות ∆¿¿«
של  מצב הוא BÏÎÈ‰a,אליה CÏÓ∆∆¿≈»

¯¯BÚÓ ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«ƒ¿≈
¯˙Î·e ˙eÎÏÓ ÈLe·Ïa) BÏÎÈ‰a CÏÓ ˙Ó‚e„a ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿¿«∆∆¿≈»ƒ¿≈«¿¿∆∆

„ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ ‡e‰L ,(˙eÎÏÓ מדרגה התגלות שזו בגלל «¿∆≈ƒ≈»»««
ותפארתו. כבודו כל עם המלכות ובהיכל "ביופיו" הוא שהמלך כפי גבוהה,

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰ LÈb¯È Ì„‡‰L È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈∆»»»«¿ƒ«ƒ¿…«»»¿
ÌÈ¯etk‰,עליו ישפיע אכן ˜„ÓÈ˙והדבר È¯Á‡Ï (¯˜ÈÚa) ‡e‰ «ƒƒ¿ƒ»¿«¬≈¿ƒ«

,ÏeÏ‡ L„BÁa ‰„B·Ú‰ כיוון אבל נמוכה, מדרגה גילוי אמנם שהוא »¬»¿∆¡
על  משפיעה היא הרי העם מבני ואחד אחד לכל וניכרת נראית שההתגלות

הודות ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כולם  ∆«¿≈∆
האלוקית  ההתגלות של להשפעה

אלול NÚ‰בחודש ‡e‰«¬∆
È„ÈÁi‰Â ÌÚaL ÌÈ¯Á·en‰Ó≈«¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ≈
ÏÎÈ‰Ï ÌÈÒÎpL ‰Ïe‚Ò¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈«

CÏn‰ הכיפורים ויום השנה בראש «∆∆
– תורה' ב'לקוטי המאמר (ובלשון

הולכים  הם הרי העירה "ובלכתו

e‰L‡אחריו"). ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆¡∆
,‰„Oa CÏÓ ˙Ó‚ec התגלות ¿«∆∆«»∆

נמוכה  בדרגה ÔÙB‡aאלוקות ‡e‰¿∆
ÈeÏÈb‰L חזק כלֿכך שאינו מפני ∆«ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ BÈ‡ להתקרב ≈¿≈∆»»»
Ákלאלוקות  ˙È˙ ˜¯ ‡e‰Â¿«¿ƒ«…«

'‰„B·Ú'Ï עצמה העבודה ואילו «¬»
באתערותא  האדם ידי על נעשית

כיוון ‡·Ïדלתתא. שני, מצד ¬»
הנראה  רב בגילוי מאירה שהאלוקות

לכל  B·ÚÏ„‰וניכר 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««¬»
ÏÎÏ ‡e‰ ,‰Ê ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ∆¿»
ÌÈ˜BÁ¯‰Ï Ìb ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¿»¿ƒ

¯˙BÈa ומאירה מגיעה ההתגלות כי ¿≈
להם. Oa„‰,גם CÏÓ ˙Ó‚e„a¿¿«∆∆«»∆

‰Ê ·vÓa ‡e‰ CÏn‰LÎc ללא ƒ¿∆«∆∆¿«»∆
מלכות כתר וללא מלכות ≈‡BÈבגדי

Ë¯Ù·e .„ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ≈ƒ≈»»««ƒ¿»
,‰„Oa ÌÈ‡ˆÓp‰ el‡ ÏÚ«≈«ƒ¿»ƒ«»∆

‰ÎeÓ ‡b¯„a Ì‰L נוטים ואינם ∆≈¿«¿»¿»
בקלות. מהמלך «≈È˙ÈÂƒ¯‰להתפעל

·vÓa ‡e‰ CÏn‰LÎc ,BfÓƒƒ¿∆«∆∆¿«»
,‰Ê"ביופיו" BÚÓ¯¯לא  BÈ‡ ∆≈¿≈

˙‡ ÏÈa˜‰Ï ‰˜eLz eÏÈÙ‡¬ƒ¿»¿«¿ƒ∆
ÂÈt12 מעורר שאיננו בלבד זו לא »»

מוגבלת  השפעתו וממילא ופחד אימה

"מלך  בתור ולא "בשדה" היא שההתגלות כיוון אלא פחות, משפיע ואורו

ינצל  שלא מי שיהיה ויתכן פניו לקבל תשוקה מעורר לא אפילו הוא ביופיו"

למלך. יתקרב ולא ההזדמנות Ó‡n‰a¯את ˜i„nL e‰ÊÂ המלך שכאשר ¿∆∆¿«≈¿««¬»
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ilח icece icecl ip`

ּפניו, להקּביל לצאת ׁשרֹוצה מי ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבהּמאמר

הּוא  הּמל ּפני את להקּביל יֹוצאים ׁשהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַּדזה

ׁשּלהם  הרצֹון ּכח'13מּצד ׁשה'ּנתינת אּלא . ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהּמל עלֿידי הּוא הּמל ּפני את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַלהקּביל

הרׁשּות  יׁשנֹו ּבּׂשדה) (ּבהיֹותֹו ׁשאז ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּבּׂשדה.

ּפני  את להקּביל ואחד אחד לכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָוהּיכֹולת

.ֶֶַהּמל

לבאר CÈ¯ˆÂד) ּבכדי ּדלכאֹורה להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֵָָָ

ּכח' (וה'ּנתינת ּדאלּול ְְֱִִֶֶַַַַֹׁשהּגילּוי

רק  נֹוגע ואחד, אחד לכל הּוא הּגילּוי) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי 

מי  ּכל  ויכֹולים רּׁשאים  ּבּׂשדה ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּכׁשהּמל

ׁשהּמל מֹוסיף ולּמה ּפניו, להקּביל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשרֹוצה

ּפנים  ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּולם את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקּבל

לכּו את ׂשֹוחק ֹות מק ּבל ׁשהּמל ּדזה ּובפרט  לם. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּפנים  להם ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָּכּולם

מּלמעלה  והּגילּוי ההמׁשכה הּוא ְְְְֲִִַַַַָָָׂשֹוחקֹות,

העבֹודה  ּדההמׁשכה 14ׁשּלאחרי מּובן, ואינֹו , ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָ

היא  לי ) (ודֹודי העב ֹודה ׁשּלאחרי  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָוהּגילּוי

הּוא  ּבּׂשדה ּדמל והּמׁשל ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשרת

ּכח  (נתינת ׁשהּוא ּדאלּול הּגילּוי על ְֱִִֵֶֶַַַַֹּביאּור

הענינים, ׁשני להבין צרי ּגם העבֹודה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָו)לפני

להם  וׁשּמראה יפֹות ּפנים ּבסבר מקּבלם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

אֹומר  למקּבלם, ׁשּבנֹוגע וגם, ׂשֹוחקֹות. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּפנים

אֹומר  להם, למראה ּובנֹוגע יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבסבר

ׂשֹוחקֹות. ֲִָּפנים

LÈÂׁשהחידּוׁש ּבהקּדים ּבזה הּביאּור לֹומר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָ

לגּבי  ּבאלּול הרחמים מּדֹות ּדי"ג ְְְֱֲִִִֵֶַַַָּבהּגילּוי

ּבׁשני  הּוא הּכּפּורים ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֵַַַָָֹהּגילּוי

ויֹום  ֿ הּׁשנה ּדראׁש הּגילּוי לקּבל ׁשּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹענינים.

(מּובחרים  נעלית עבֹודה עלֿידי הּוא ְְֲֲִִִֵֵַַַָָהּכּפּורים
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לאורייתא,13) רבה מודעא כו' כגיגית הר עליהם כפה א) פח, (שבת מרז"ל בפירוש ואילך ד צח, מג"א מתו"א להעיר

אחשורוש, בימי ודוקא כפה. ורצון, בבחירה זה אין - עצמם מצד ולא מלמעלה הגילוי מצד לנשמע נעשה שהקדימו דכיון

עצמם. שמצד רצון גמור, ברצון קבלו הסתר, של אלה 14)זמן על (בפשטות) קאי כו' כולם את מקבל שהמלך זה שהרי

פניו. את שמקבלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רשאין  אזי בשדה Êc‰נמצא ,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ÈÓ Ïk»ƒ∆∆»≈¿«¿ƒ»»¿∆

ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡e‰ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰L∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«»»
Ì‰lL13.בשדה המלך של הופעתו מעצם ממילא שנפעל דבר ‡l‡ולא ∆»∆∆»

CÏn‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…«¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆«¿≈∆«∆∆
‰„Oa אלול שחודש לעיל וכמבואר «»∆

לאלוקות  התקרבות של זמן הוא

שהנתינת  אלא דלתתא" ב"אתערותא

מכך  כתוצאה היא להתעוררות כוח

בשדה. הוא (B˙BÈ‰aשהמלך Ê‡L∆»ƒ¿
˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰ BLÈ (‰„Oa«»∆∆¿»¿¿«¿∆
˙‡ ÏÈa˜‰Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿«¿ƒ∆

CÏn‰ Èt שהרשות והעובדה ¿≈«∆∆
עניין  בנמשל, היא, קיימת והיכולת

האדם  שבכוחה מלמעלה כוח הנתינת

מלמטה. מתעורר

‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ („¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈∆«ƒ∆¡
È„ÈŒÏÚL 'Ák ˙È˙p'‰Â)¿«¿ƒ«…«∆«¿≈
„Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ (ÈeÏÈb‰«ƒ¿»∆»

,„Á‡Â"ביותר ל"רחוקים גם ¿∆»
בשדה  ¯˜הנמצאים Ú‚B≈««

ÌÈ‡M¯ ‰„Oa CÏn‰LkL∆¿∆«∆∆«»∆«»ƒ
‰ˆB¯L ÈÓ Ïk ÌÈÏBÎÈÂƒƒ»ƒ∆∆

,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï שהרשות וכיוון ¿«¿ƒ»»
מן  יוצא ללא שרוצה, מי לכל נתונה

אחד  לכל היא שההתגלות מובן הכלל,

הכלל, מן יוצא ללא ««¿nÏÂ‰ואחד,
ÛÈÒBÓבמאמר הזקן CÏn‰Lרבנו ƒ∆«∆∆

ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ»«¿∆»ƒ¬

ÌÏeÎÏ במאמר הביאור עיקר והרי ¿»
והתגלות  הארה יש אלול שבחודש הוא

לכולם.? הרחמים) מידות י"ג (של

Ë¯Ù·e חשוב (מדוע השאלה ƒ¿»
כולם  את מקבל שהמלך להדגיש

מתחזקת  לכולם) שוחקות פנים ומראה

כיוון  Ïa˜Óיותר CÏn‰L ‰Êc¿∆∆«∆∆¿«≈
˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡∆»¿≈∆»ƒ»
,˙B˜ÁBN ÌÈt Ì‰Ï ‰‡¯Óe«¿∆»∆»ƒ¬

‡e‰ זו אלא מההתגלות חלק לא

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒƒ¿«¿»

‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL14, ואת ההתגלות את ניצל כבר שהאדם לאחר שבאה ∆¿«¬≈»¬»
לאלוקות  להתקרב להתעורר והצליח כח', Ô·eÓ,ה'נתינת BÈ‡Â זה לפי ¿≈»

כיוון  אלול בחודש ההתגלות מתיאור כחלק בא הדבר מדוע התמיהה מתחזקת

‡È‰ (ÈÏ È„B„Â) ‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»¿«ƒ∆¿«¬≈»¬»¿ƒƒƒ
ÏLn‰Â ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»¿«»»
ÏÚ ¯e‡Èa ‡e‰ ‰„Oa CÏÓc¿∆∆«»∆≈«
˙È˙) ‡e‰L ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰«ƒ∆¡∆¿ƒ«

.‰„B·Ú‰ ÈÙÏ(Â Ák כן ואם …«¿ƒ¿≈»¬»
המלך  בשדה שבהיותו זה עניין מדוע

יפות  פנים בסבר כולם את "מקבל

מופיע  לכולם" שוחקות פנים ומראה

ההתגלות  מעניין נפרד בלתי כחלק

אלול? חודש של כוח) (והנתינת

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb עצמה בתוספת «»ƒ¿»ƒ
בין  ההבדל ‰ÌÈÈÚ,את ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ

Lהאחד -¯·Òa ÌÏa˜Ó ‡e‰∆¿«¿»¿≈∆
Â - ˙BÙÈ ÌÈt השני‰‡¯nL »ƒ»¿∆«¿∆

˙B˜ÁBN ÌÈt Ì‰Ï שלכאורה »∆»ƒ¬
הם  כאן זאת ובכל אחד, עניין הם

שונים.? דברים לשני מחולקים

ÌÏa˜ÓÏ Ú‚BaL ,Ì‚Â האופן ¿«∆¿≈«ƒ¿«¿»
בשדה, העם פני את מקבל המלך שבו

.˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ¯ÓB‡≈¿≈∆»ƒ»
,Ì‰Ï ‰‡¯ÓÏ Ú‚B·e האופן ¿≈«¿«¿∆»∆

ומתגלה  אליהם מתייחס המלך שבו

B˜ÁBN˙אליהם ÌÈt ¯ÓB‡≈»ƒ¬
הפנימית  המשמעות את להבין וצריך

- [=יפות הביטויים משני אחד כל של

הללו?. שוחקות]

‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
Le„ÈÁ‰L ÌÈc˜‰a המעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ

BcÓ˙והיתרון  ‚"Èc ÈeÏÈb‰a¿«ƒ¿ƒ
ÈeÏÈb‰ Èa‚Ï ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¡¿«≈«ƒ
עצמן  הרחמים מידות י"ג של

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
.ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰- האחד ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰ Ïa˜Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿…
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
˙ÈÏÚ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«¬≈
È„ÈÁÈÂ ÌÚaL ÌÈ¯Á·eÓ)¿»ƒ∆»»ƒƒ≈

(‰Ïe‚Ò אלול בחודש הגילוי ואילו ¿»
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

הּגילּוי  לקּבל ּובכדי סגּולה). ויחידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבעם

,'הּמל ּפני ה'ּקּבלת רק להיֹות צריכה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָּדאלּול,

מלכּות  עֹול' ה'קּבלת התעֹוררּות הּוא ְְְְְִִַַַַַָָּדבּנמׁשל

ׁשהּגילּוי 15ׁשמים  ּדאלּול, ּבהּגילּוי חידּוׁש ועֹוד . ְְֱִִִִֶֶַַַָ

ּבּמדּבר  הּנמצאים לאּלה ּגם ֿ 16הּוא ּד'לעּומת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ּדי"ג 17זה' הּגילּוי ׁשעיקר מּזה ּגם וכּמּובן . ְְִִִֶֶֶַַַַָ

על  ּכח נתינת הּוא ׁשּבאלּול הרחמים ְֱֲִִִֶֶַַַַָֹמּדֹות

ענינים 18ּתׁשּובה  על היא ּכפׁשּוטּה ּדתׁשּובה , ְְְְִִִִִַָָָָ

הּתׁשּובה  ועיקר מדּבר), (ּבחינת רצּויים ְְְְְְִִִִִִַַַָָּבלּתי

עֹול  ּפריקת על ׁשהּגילּוי 19הּוא מּובן, ּדמּזה , ְְִִִֶֶַַַָ

הריחּוק. ּבתכלית ׁשהם לאּלה ּגם הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָּדאלּול

הּוא  ּדאלּול ׁשהּגילּוי ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב ְֱֲִֶֶֶַַַַָָּומה

ּדי  הּגילּוי ּכי הּוא ּבּמדּבר) (ולא מּדֹות ּבּׂשדה "ג ְְְִִִִֶַַַָָֹ

ּדבענינים  עצמֹו, ּב'מדּבר' (לא הּוא ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹהרחמים

ה' רצֹון הפ ּגילּוי 17ׁשהם ּבהם ׁשּיהיה ׁשּי אין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבּמדּבר, הּנמצאים ּביׂשראל אּלא) ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹאלקּות,

מּמדּבר  לצאת ּכח' ה'ּנתינת הּוא ּבהם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּגילּוי

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה .הּמל ּפני לקּבל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלּׂשדה

ּכּולם  את מקּבל  ׁשהּמל ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדמה

ּכּולם  את ׁשּמדּגיׁש ּבזה הּכּונה יפֹות, ּפנים ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבסבר

ּפני  את להקּביל רֹוצים רק ׁשהם אּלה ׁשּגם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהיא,

וגם  יצרם, ּבידי ׁשבּויים ׁשהם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמל
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(15.167 ע' ה'ש"ת ומדבר 16)סה"מ שדה "ונק' תתכה) (ס"ע אלול ענין ד"ה התורה פרשיות על אדה"ז ממאמרי להעיר

כבפנים. במדבר, הנמצאים לישראל הוא דיגמה"ר הגילוי שבאלול היא שם שהכוונה וי"ל במדבר". בדרך הנוסע מלך כמו

ובכ"מ.17) ב). (לד, רפ"ב שבלקו"ת המאמר ומתגלים 18)ראה המאירים דרחמי מכילין "י"ג סע"ג לג, ראה לקו"ת ראה

הנשמה  חיי על הרחמים הם באלול המאירים מדות "י"ג תתז ס"ע ראה פ' ובאוה"ת תשובה". עושים להיות אלול בחודש

בתשובה". במלכותו 19)לעוררה למרוד שלא בלבו שיגמור הוא התשובה דענין רע"א) צא, (תניא פ"א מאגה"ת להעיר

המלך. מצות עוד יעבור ולא ית'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  אלול חודש של הגילוי דרגת אמנם לעיל, שנתבאר וכפי לכול, הוא

ליהנות  יכולים כולם ולכן וניכר נראה יותר באופן היא ההתגלות אבל נמוכה,

‰'Ïaw˙מכך. ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰ Ïa˜Ï È„Î·eƒ¿≈¿«≈«ƒ∆¡¿ƒ»ƒ¿«««»«
,'CÏn‰ Èt,אליו להתקרב רוצים בשדה והנמצאים בשדה המלך כאשר ¿≈«∆∆

יותר  לאנשים להפוך מהם נדרש לא

נתונה  והרשות היכולת אלא נעלים

הנוכחי  במצבם הם כאשר גם להם

הוא  מהם שנדרש מה וכל שדה כאנשי

המלך פני את ולקבל «¿ÏLÓp·c¿«ƒלגשת
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‡e‰ƒ¿¿««»«

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ15 פשוט אדם וגם «¿»«ƒ
הלב  רגש ידי על ה' לעבודת שייך שלא

ה'וה  את עובד אלא במוח תבוננות

יכול  שמים מלכות עול קבלת מתוך

מידות  י"ג של ההתגלות את לנצל

בשדה") ("מלך אלול בחודש הרחמים

- והשני לאלוקות. ¿BÚÂ„ולהתקרב
,ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰a Le„ÈÁƒ¿«ƒ∆¡

‡e‰ ÈeÏÈb‰L לאלה רק לא ∆«ƒ
אלא בשדה אפילו Ìbהנמצאים «
ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡Ï יותר עוד בדרגה ¿≈∆«ƒ¿»ƒ

a„na16Œ˙ÓeÚÏ'c¯נמוכה  «ƒ¿»ƒ¿«
'‰Ê17 כפי הקדושה, היפך של ∆

בלקוטי  המאמר בהמשך שמבואר

זרועה  לא ארץ היא ש"מדבר תורה

והמחשבות  והדיבורים המעשים שהם

יותר  דרגה והיא המה" לה' לא אשר

צמיחה  יש שבו מ"שדה" נמוכה

מגיע  אלול חודש של והגילוי חיובית,

מי  על גם ומשפיע ופועל לשם גם

ל"מדבר". נמשל הרוחני שמצבו

¯˜ÈÚL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆ƒ«
ÏÚ Ák ˙È˙ ‡e‰ ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰«ƒ¿ƒ»«¬ƒ∆∆¡¿ƒ«…««

‰·eLz18, מי לגבי גם ומשפיע מגיע אלול חודש של שהגילוי זה עניין ¿»
בחודש  שההתגלות מכך גם ומוכח מובן ביותר נמוכה רוחנית בדרגה שנמצא

שחודש  בספרים כמבואר התשובה, לעבודת כוח נתינת בעיקר, היא, אלול

המסתיימת  השנה כל על נפש וחשבון תשובה של חודש הוא אלול

˙ÈÁa) ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ ÏÚ ‡È‰ dËeLÙk ‰·eL˙cƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
¯a„Ó וצריך המה" לה' לא אשר ומעשה דבור "מחשבה מסמל שכאמור ƒ¿»

עליהם  בתשובה ÏBÚלשוב ˙˜È¯t ÏÚ ‡e‰ ‰·eLz‰ ¯˜ÈÚÂ ,(19, ¿ƒ««¿»«¿ƒ«

מחדש  שמים מלכות עול קבלת הוא התשובה של העיקרי ∆fÓc¿ƒ‰וענינה
˙ÈÏÎ˙a Ì‰L ‰l‡Ï Ìb ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ∆¡«¿≈∆∆≈¿«¿ƒ

˜eÁÈ¯‰.עול פריקת על בתשובה לשוב ועליהם »ƒ
‡ÏÂ) ‰„Oa ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óe«∆»¿««¬»∆«ƒ∆¡«»∆¿…

(¯a„na אם השאלה: ונשאלת «ƒ¿»
הגילוי  של הגדול והיתרון המעלה

התשובה  בעבודת קשור אלול בחודש

מ"מלך  הוא לכך שניתן המשל מדוע

בדרגה  אנשים נמצאים שם בשדה"

שד  (שהרי חוטאים לא אבל ה נמוכה

מ"מלך  ולא חיובית צמיחה מקום הוא

ושם  זרועה" לא "ארץ שהוא במדבר"

מלכות  עול שפרקו אנשים נמצאים

הדבר  שטעם המענה בא כך על שמים?

˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰ Èk ‡e‰ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈÓÁ¯‰ אלול ‰e‡שבחודש »«¬ƒ

,BÓˆÚ '¯a„Ó'a ‡Ï)…«ƒ¿»«¿
ÔBˆ¯ CÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚ·cƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆¿

'‰17Ì‰a ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ,≈«»∆ƒ¿∆»∆
‡e˜Ï˙עצמם  ÈeÏÈb כל שהרי ƒ¡…

ה', לרצון התנגדות היא מהותם

(‡l‡ מאיר Ï‡¯NÈaהאור ∆»¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈb‰Â ,¯a„na ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ
˙‡ˆÏ 'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ Ì‰a»∆«¿ƒ«…«»≈

¯a„nÓ ולהגיע תשובה ולעשות ƒƒ¿»
זרועה" לא ושם,OÏ„‰מ"ארץ «»∆

‰CÏnבשדה  Èt Ïa˜Ï ולעבור ¿«≈¿≈«∆∆
עול, לקבלת עול פריקת של ממצב

כי  בשדה" מ"מלך הוא המשל ולכן

לבני  אפילו מגיעה ההארה אמנם

הכוונה  אבל במדבר, שנמצאים ישראל

מה"מדבר" שיצאו היא והמטרה

ב"שדה". ומתגלה ומאיר נמצא שהוא כפי המלך פני את ויקבלו

ושל  יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל של התוכן גם מובן האמור ולפי

עניינים  שני אלא כפילות לא זו מדוע גם (ומובן לכולם" שוחקות פנים "מראה

ומבאר: שהולך כפי שונים,

CÏn‰L ¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנמצא ¿«ƒ∆≈«¿«∆»¿««¬»∆«∆∆
Êa‰בשדה ‰ek‰ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ»««»»»∆

ÌÈˆB¯ ˜¯ Ì‰L ‰l‡ ÌbL ,‡È‰ ÌÏek ˙‡ LÈb„nL∆«¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆∆≈«ƒ
‡l‡ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï מן יוצא ולא רצון בגדר נשאר שהדבר ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆∆»
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ט il icece icecl ip`

ּפניו, להקּביל לצאת ׁשרֹוצה מי ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבהּמאמר

הּוא  הּמל ּפני את להקּביל יֹוצאים ׁשהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַּדזה

ׁשּלהם  הרצֹון ּכח'13מּצד ׁשה'ּנתינת אּלא . ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהּמל עלֿידי הּוא הּמל ּפני את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַלהקּביל

הרׁשּות  יׁשנֹו ּבּׂשדה) (ּבהיֹותֹו ׁשאז ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּבּׂשדה.

ּפני  את להקּביל ואחד אחד לכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָוהּיכֹולת

.ֶֶַהּמל

לבאר CÈ¯ˆÂד) ּבכדי ּדלכאֹורה להבין, ¿»ƒְְְְְִִִֵֵָָָ

ּכח' (וה'ּנתינת ּדאלּול ְְֱִִֶֶַַַַֹׁשהּגילּוי

רק  נֹוגע ואחד, אחד לכל הּוא הּגילּוי) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי 

מי  ּכל  ויכֹולים רּׁשאים  ּבּׂשדה ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּכׁשהּמל

ׁשהּמל מֹוסיף ולּמה ּפניו, להקּביל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשרֹוצה

ּפנים  ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּולם את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקּבל

לכּו את ׂשֹוחק ֹות מק ּבל ׁשהּמל ּדזה ּובפרט  לם. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּפנים  להם ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָּכּולם

מּלמעלה  והּגילּוי ההמׁשכה הּוא ְְְְֲִִַַַַָָָׂשֹוחקֹות,

העבֹודה  ּדההמׁשכה 14ׁשּלאחרי מּובן, ואינֹו , ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָ

היא  לי ) (ודֹודי העב ֹודה ׁשּלאחרי  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָוהּגילּוי

הּוא  ּבּׂשדה ּדמל והּמׁשל ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשרת

ּכח  (נתינת ׁשהּוא ּדאלּול הּגילּוי על ְֱִִֵֶֶַַַַֹּביאּור

הענינים, ׁשני להבין צרי ּגם העבֹודה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָו)לפני

להם  וׁשּמראה יפֹות ּפנים ּבסבר מקּבלם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

אֹומר  למקּבלם, ׁשּבנֹוגע וגם, ׂשֹוחקֹות. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּפנים

אֹומר  להם, למראה ּובנֹוגע יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבסבר

ׂשֹוחקֹות. ֲִָּפנים

LÈÂׁשהחידּוׁש ּבהקּדים ּבזה הּביאּור לֹומר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָ

לגּבי  ּבאלּול הרחמים מּדֹות ּדי"ג ְְְֱֲִִִֵֶַַַָּבהּגילּוי

ּבׁשני  הּוא הּכּפּורים ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֵַַַָָֹהּגילּוי

ויֹום  ֿ הּׁשנה ּדראׁש הּגילּוי לקּבל ׁשּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹענינים.

(מּובחרים  נעלית עבֹודה עלֿידי הּוא ְְֲֲִִִֵֵַַַָָהּכּפּורים
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לאורייתא,13) רבה מודעא כו' כגיגית הר עליהם כפה א) פח, (שבת מרז"ל בפירוש ואילך ד צח, מג"א מתו"א להעיר

אחשורוש, בימי ודוקא כפה. ורצון, בבחירה זה אין - עצמם מצד ולא מלמעלה הגילוי מצד לנשמע נעשה שהקדימו דכיון

עצמם. שמצד רצון גמור, ברצון קבלו הסתר, של אלה 14)זמן על (בפשטות) קאי כו' כולם את מקבל שהמלך זה שהרי

פניו. את שמקבלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רשאין  אזי בשדה Êc‰נמצא ,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ÈÓ Ïk»ƒ∆∆»≈¿«¿ƒ»»¿∆

ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡e‰ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰L∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«»»
Ì‰lL13.בשדה המלך של הופעתו מעצם ממילא שנפעל דבר ‡l‡ולא ∆»∆∆»

CÏn‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…«¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆«¿≈∆«∆∆
‰„Oa אלול שחודש לעיל וכמבואר «»∆

לאלוקות  התקרבות של זמן הוא

שהנתינת  אלא דלתתא" ב"אתערותא

מכך  כתוצאה היא להתעוררות כוח

בשדה. הוא (B˙BÈ‰aשהמלך Ê‡L∆»ƒ¿
˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰ BLÈ (‰„Oa«»∆∆¿»¿¿«¿∆
˙‡ ÏÈa˜‰Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿«¿ƒ∆

CÏn‰ Èt שהרשות והעובדה ¿≈«∆∆
עניין  בנמשל, היא, קיימת והיכולת

האדם  שבכוחה מלמעלה כוח הנתינת

מלמטה. מתעורר

‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ („¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈∆«ƒ∆¡
È„ÈŒÏÚL 'Ák ˙È˙p'‰Â)¿«¿ƒ«…«∆«¿≈
„Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ (ÈeÏÈb‰«ƒ¿»∆»

,„Á‡Â"ביותר ל"רחוקים גם ¿∆»
בשדה  ¯˜הנמצאים Ú‚B≈««

ÌÈ‡M¯ ‰„Oa CÏn‰LkL∆¿∆«∆∆«»∆«»ƒ
‰ˆB¯L ÈÓ Ïk ÌÈÏBÎÈÂƒƒ»ƒ∆∆

,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï שהרשות וכיוון ¿«¿ƒ»»
מן  יוצא ללא שרוצה, מי לכל נתונה

אחד  לכל היא שההתגלות מובן הכלל,

הכלל, מן יוצא ללא ««¿nÏÂ‰ואחד,
ÛÈÒBÓבמאמר הזקן CÏn‰Lרבנו ƒ∆«∆∆

ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ»«¿∆»ƒ¬

ÌÏeÎÏ במאמר הביאור עיקר והרי ¿»
והתגלות  הארה יש אלול שבחודש הוא

לכולם.? הרחמים) מידות י"ג (של

Ë¯Ù·e חשוב (מדוע השאלה ƒ¿»
כולם  את מקבל שהמלך להדגיש

מתחזקת  לכולם) שוחקות פנים ומראה

כיוון  Ïa˜Óיותר CÏn‰L ‰Êc¿∆∆«∆∆¿«≈
˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡∆»¿≈∆»ƒ»
,˙B˜ÁBN ÌÈt Ì‰Ï ‰‡¯Óe«¿∆»∆»ƒ¬

‡e‰ זו אלא מההתגלות חלק לא

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒƒ¿«¿»

‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL14, ואת ההתגלות את ניצל כבר שהאדם לאחר שבאה ∆¿«¬≈»¬»
לאלוקות  להתקרב להתעורר והצליח כח', Ô·eÓ,ה'נתינת BÈ‡Â זה לפי ¿≈»

כיוון  אלול בחודש ההתגלות מתיאור כחלק בא הדבר מדוע התמיהה מתחזקת

‡È‰ (ÈÏ È„B„Â) ‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»¿«ƒ∆¿«¬≈»¬»¿ƒƒƒ
ÏLn‰Â ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»¿«»»
ÏÚ ¯e‡Èa ‡e‰ ‰„Oa CÏÓc¿∆∆«»∆≈«
˙È˙) ‡e‰L ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰«ƒ∆¡∆¿ƒ«

.‰„B·Ú‰ ÈÙÏ(Â Ák כן ואם …«¿ƒ¿≈»¬»
המלך  בשדה שבהיותו זה עניין מדוע

יפות  פנים בסבר כולם את "מקבל

מופיע  לכולם" שוחקות פנים ומראה

ההתגלות  מעניין נפרד בלתי כחלק

אלול? חודש של כוח) (והנתינת

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb עצמה בתוספת «»ƒ¿»ƒ
בין  ההבדל ‰ÌÈÈÚ,את ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ

Lהאחד -¯·Òa ÌÏa˜Ó ‡e‰∆¿«¿»¿≈∆
Â - ˙BÙÈ ÌÈt השני‰‡¯nL »ƒ»¿∆«¿∆

˙B˜ÁBN ÌÈt Ì‰Ï שלכאורה »∆»ƒ¬
הם  כאן זאת ובכל אחד, עניין הם

שונים.? דברים לשני מחולקים

ÌÏa˜ÓÏ Ú‚BaL ,Ì‚Â האופן ¿«∆¿≈«ƒ¿«¿»
בשדה, העם פני את מקבל המלך שבו

.˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ¯ÓB‡≈¿≈∆»ƒ»
,Ì‰Ï ‰‡¯ÓÏ Ú‚B·e האופן ¿≈«¿«¿∆»∆

ומתגלה  אליהם מתייחס המלך שבו

B˜ÁBN˙אליהם ÌÈt ¯ÓB‡≈»ƒ¬
הפנימית  המשמעות את להבין וצריך

- [=יפות הביטויים משני אחד כל של

הללו?. שוחקות]

‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
Le„ÈÁ‰L ÌÈc˜‰a המעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ

BcÓ˙והיתרון  ‚"Èc ÈeÏÈb‰a¿«ƒ¿ƒ
ÈeÏÈb‰ Èa‚Ï ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¡¿«≈«ƒ
עצמן  הרחמים מידות י"ג של

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
.ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰- האחד ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰ Ïa˜Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿…
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
˙ÈÏÚ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«¬≈
È„ÈÁÈÂ ÌÚaL ÌÈ¯Á·eÓ)¿»ƒ∆»»ƒƒ≈

(‰Ïe‚Ò אלול בחודש הגילוי ואילו ¿»
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

הּגילּוי  לקּבל ּובכדי סגּולה). ויחידי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבעם

,'הּמל ּפני ה'ּקּבלת רק להיֹות צריכה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָּדאלּול,

מלכּות  עֹול' ה'קּבלת התעֹוררּות הּוא ְְְְְִִַַַַַָָּדבּנמׁשל

ׁשהּגילּוי 15ׁשמים  ּדאלּול, ּבהּגילּוי חידּוׁש ועֹוד . ְְֱִִִִֶֶַַַָ

ּבּמדּבר  הּנמצאים לאּלה ּגם ֿ 16הּוא ּד'לעּומת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ּדי"ג 17זה' הּגילּוי ׁשעיקר מּזה ּגם וכּמּובן . ְְִִִֶֶֶַַַַָ

על  ּכח נתינת הּוא ׁשּבאלּול הרחמים ְֱֲִִִֶֶַַַַָֹמּדֹות

ענינים 18ּתׁשּובה  על היא ּכפׁשּוטּה ּדתׁשּובה , ְְְְִִִִִַָָָָ

הּתׁשּובה  ועיקר מדּבר), (ּבחינת רצּויים ְְְְְְִִִִִִַַַָָּבלּתי

עֹול  ּפריקת על ׁשהּגילּוי 19הּוא מּובן, ּדמּזה , ְְִִִֶֶַַַָ

הריחּוק. ּבתכלית ׁשהם לאּלה ּגם הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָּדאלּול

הּוא  ּדאלּול ׁשהּגילּוי ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב ְֱֲִֶֶֶַַַַָָּומה

ּדי  הּגילּוי ּכי הּוא ּבּמדּבר) (ולא מּדֹות ּבּׂשדה "ג ְְְִִִִֶַַַָָֹ

ּדבענינים  עצמֹו, ּב'מדּבר' (לא הּוא ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹהרחמים

ה' רצֹון הפ ּגילּוי 17ׁשהם ּבהם ׁשּיהיה ׁשּי אין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבּמדּבר, הּנמצאים ּביׂשראל אּלא) ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹאלקּות,

מּמדּבר  לצאת ּכח' ה'ּנתינת הּוא ּבהם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּגילּוי

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה .הּמל ּפני לקּבל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלּׂשדה

ּכּולם  את מקּבל  ׁשהּמל ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדמה

ּכּולם  את ׁשּמדּגיׁש ּבזה הּכּונה יפֹות, ּפנים ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבסבר

ּפני  את להקּביל רֹוצים רק ׁשהם אּלה ׁשּגם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהיא,

וגם  יצרם, ּבידי ׁשבּויים ׁשהם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמל
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(15.167 ע' ה'ש"ת ומדבר 16)סה"מ שדה "ונק' תתכה) (ס"ע אלול ענין ד"ה התורה פרשיות על אדה"ז ממאמרי להעיר

כבפנים. במדבר, הנמצאים לישראל הוא דיגמה"ר הגילוי שבאלול היא שם שהכוונה וי"ל במדבר". בדרך הנוסע מלך כמו

ובכ"מ.17) ב). (לד, רפ"ב שבלקו"ת המאמר ומתגלים 18)ראה המאירים דרחמי מכילין "י"ג סע"ג לג, ראה לקו"ת ראה

הנשמה  חיי על הרחמים הם באלול המאירים מדות "י"ג תתז ס"ע ראה פ' ובאוה"ת תשובה". עושים להיות אלול בחודש

בתשובה". במלכותו 19)לעוררה למרוד שלא בלבו שיגמור הוא התשובה דענין רע"א) צא, (תניא פ"א מאגה"ת להעיר

המלך. מצות עוד יעבור ולא ית'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  אלול חודש של הגילוי דרגת אמנם לעיל, שנתבאר וכפי לכול, הוא

ליהנות  יכולים כולם ולכן וניכר נראה יותר באופן היא ההתגלות אבל נמוכה,

‰'Ïaw˙מכך. ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰ Ïa˜Ï È„Î·eƒ¿≈¿«≈«ƒ∆¡¿ƒ»ƒ¿«««»«
,'CÏn‰ Èt,אליו להתקרב רוצים בשדה והנמצאים בשדה המלך כאשר ¿≈«∆∆

יותר  לאנשים להפוך מהם נדרש לא

נתונה  והרשות היכולת אלא נעלים

הנוכחי  במצבם הם כאשר גם להם

הוא  מהם שנדרש מה וכל שדה כאנשי

המלך פני את ולקבל «¿ÏLÓp·c¿«ƒלגשת
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‡e‰ƒ¿¿««»«

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ15 פשוט אדם וגם «¿»«ƒ
הלב  רגש ידי על ה' לעבודת שייך שלא

ה'וה  את עובד אלא במוח תבוננות

יכול  שמים מלכות עול קבלת מתוך

מידות  י"ג של ההתגלות את לנצל

בשדה") ("מלך אלול בחודש הרחמים

- והשני לאלוקות. ¿BÚÂ„ולהתקרב
,ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰a Le„ÈÁƒ¿«ƒ∆¡

‡e‰ ÈeÏÈb‰L לאלה רק לא ∆«ƒ
אלא בשדה אפילו Ìbהנמצאים «
ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡Ï יותר עוד בדרגה ¿≈∆«ƒ¿»ƒ

a„na16Œ˙ÓeÚÏ'c¯נמוכה  «ƒ¿»ƒ¿«
'‰Ê17 כפי הקדושה, היפך של ∆

בלקוטי  המאמר בהמשך שמבואר

זרועה  לא ארץ היא ש"מדבר תורה

והמחשבות  והדיבורים המעשים שהם

יותר  דרגה והיא המה" לה' לא אשר

צמיחה  יש שבו מ"שדה" נמוכה

מגיע  אלול חודש של והגילוי חיובית,

מי  על גם ומשפיע ופועל לשם גם

ל"מדבר". נמשל הרוחני שמצבו

¯˜ÈÚL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆ƒ«
ÏÚ Ák ˙È˙ ‡e‰ ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰«ƒ¿ƒ»«¬ƒ∆∆¡¿ƒ«…««

‰·eLz18, מי לגבי גם ומשפיע מגיע אלול חודש של שהגילוי זה עניין ¿»
בחודש  שההתגלות מכך גם ומוכח מובן ביותר נמוכה רוחנית בדרגה שנמצא

שחודש  בספרים כמבואר התשובה, לעבודת כוח נתינת בעיקר, היא, אלול

המסתיימת  השנה כל על נפש וחשבון תשובה של חודש הוא אלול

˙ÈÁa) ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ ÏÚ ‡È‰ dËeLÙk ‰·eL˙cƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
¯a„Ó וצריך המה" לה' לא אשר ומעשה דבור "מחשבה מסמל שכאמור ƒ¿»

עליהם  בתשובה ÏBÚלשוב ˙˜È¯t ÏÚ ‡e‰ ‰·eLz‰ ¯˜ÈÚÂ ,(19, ¿ƒ««¿»«¿ƒ«

מחדש  שמים מלכות עול קבלת הוא התשובה של העיקרי ∆fÓc¿ƒ‰וענינה
˙ÈÏÎ˙a Ì‰L ‰l‡Ï Ìb ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ∆¡«¿≈∆∆≈¿«¿ƒ

˜eÁÈ¯‰.עול פריקת על בתשובה לשוב ועליהם »ƒ
‡ÏÂ) ‰„Oa ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L ¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óe«∆»¿««¬»∆«ƒ∆¡«»∆¿…

(¯a„na אם השאלה: ונשאלת «ƒ¿»
הגילוי  של הגדול והיתרון המעלה

התשובה  בעבודת קשור אלול בחודש

מ"מלך  הוא לכך שניתן המשל מדוע

בדרגה  אנשים נמצאים שם בשדה"

שד  (שהרי חוטאים לא אבל ה נמוכה

מ"מלך  ולא חיובית צמיחה מקום הוא

ושם  זרועה" לא "ארץ שהוא במדבר"

מלכות  עול שפרקו אנשים נמצאים

הדבר  שטעם המענה בא כך על שמים?

˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰ Èk ‡e‰ƒ«ƒ¿ƒ
ÌÈÓÁ¯‰ אלול ‰e‡שבחודש »«¬ƒ

,BÓˆÚ '¯a„Ó'a ‡Ï)…«ƒ¿»«¿
ÔBˆ¯ CÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚ·cƒ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆¿

'‰17Ì‰a ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ,≈«»∆ƒ¿∆»∆
‡e˜Ï˙עצמם  ÈeÏÈb כל שהרי ƒ¡…

ה', לרצון התנגדות היא מהותם

(‡l‡ מאיר Ï‡¯NÈaהאור ∆»¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈb‰Â ,¯a„na ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ
˙‡ˆÏ 'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ Ì‰a»∆«¿ƒ«…«»≈

¯a„nÓ ולהגיע תשובה ולעשות ƒƒ¿»
זרועה" לא ושם,OÏ„‰מ"ארץ «»∆

‰CÏnבשדה  Èt Ïa˜Ï ולעבור ¿«≈¿≈«∆∆
עול, לקבלת עול פריקת של ממצב

כי  בשדה" מ"מלך הוא המשל ולכן

לבני  אפילו מגיעה ההארה אמנם

הכוונה  אבל במדבר, שנמצאים ישראל

מה"מדבר" שיצאו היא והמטרה

ב"שדה". ומתגלה ומאיר נמצא שהוא כפי המלך פני את ויקבלו

ושל  יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל של התוכן גם מובן האמור ולפי

עניינים  שני אלא כפילות לא זו מדוע גם (ומובן לכולם" שוחקות פנים "מראה

ומבאר: שהולך כפי שונים,

CÏn‰L ¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנמצא ¿«ƒ∆≈«¿«∆»¿««¬»∆«∆∆
Êa‰בשדה ‰ek‰ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ»««»»»∆

ÌÈˆB¯ ˜¯ Ì‰L ‰l‡ ÌbL ,‡È‰ ÌÏek ˙‡ LÈb„nL∆«¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆∆≈«ƒ
‡l‡ CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï מן יוצא ולא רצון בגדר נשאר שהדבר ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆∆»
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ilי icece icecl ip`

ּולקּבל  ּתׁשּובה לעׂשֹות רצֹון אצלם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמתעֹורר 

ּגם  ּבפֹועל, ּבא זה אין ׁשמים מלכּות עֹול ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָעליהם

מעֹורר  וזה יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבל הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָאֹותם

,הּמל ּפני את להקּביל ותּקיף חזק רצֹון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאצלם

הּמניעֹות  על מתּגּברים הם זה רצֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָועלֿידי

ְִִָוהעיּכּובים.

ׂשֹוחקֹות ÛÈÒBÓeה) ּפנים ּומראה ּבהּמאמר: ƒְְֲֲִֶַַַָָ

מקּבל  ּבין ּדהחילּוק ְְְִֵֵַַָלכּולם,

הּוא, ׂשֹוחקֹות) (ּפנים למראה  יפֹות) ּפנים ְְְֲִִֵֶֶַָָָ(ּבסבר

(לפני  מּקֹודם ׁשּיׁשנֹו ּדבר על נֹופל מקּבל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדלׁשֹון

ּפנים  ּומראה הּדבר, את מקּבל והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּקיּבל)

ּגם  (ׁשּיׁשנם ׁשּלֹו ׂשֹוחקֹות ׁשהּפנים הּוא ְֲֲִֶֶֶֶַַָָׂשֹוחקֹות

לזּולתֹו. אֹותם ּומגּלה מראה הּוא ׁשּמראה) ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָלפני

ּכּולם  את מקּבל ׁשהּמל ׁשאֹומר ּדלאחרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוזהּו

ּפנים  מראה ׁשהּוא מֹוסיף  יפֹות, ּפנים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּבסבר

ּפנים  ּבסבר מקּבלם ׁשהּוא ּדזה לכּולם, ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָׂשֹוחקֹות

ּפני  את (להקּביל ּדהעם ׁשהרצֹון הּוא ְְְְִֵֶֶַָָָָָיפֹות

יפֹות, ּפנים ּבסבר הּמל אצל מתקּבל (ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמל

הּוא  ׂשֹוחקֹות ּפנים ּדמראה ְְְֲִֶַַָָָוההֹוספה

לֹו נמ ׁש ּתׁשּובה לע ׂשֹות ּברצ ֹון ְְְְְֲִִִֵֶַָָָּדכׁשמתעֹורר 

הּתענּוג  ּדּלמעלה, ׂשֹוחקֹות ּדפנים ְְְֲֲִִִַַַַָָהּגילּוי

למעלה  הּוא זה ּדתענּוג עצמֹו. ּדהּמל ְְְְְְֲֶֶֶַַַַָ(ׂשחֹוק)

ׁשּמה  יפֹות) ּפנים (ּדבחינת תעֹוררּות מהּתענּוג ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ּדׁשֹורׁש20הּתׁשּובה, , ְְְְְֵֶַַַָָָ

הּתענּוג  ּבעצמּות הּוא ׂשֹוחקֹות) (ּפנים ְְְֲֲִַַַַָהּׂשחֹוק

מּתענּוג  ׁשּלמעלה מּורּכב) הּבלּתי עצמי ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ(ּתענּוג

הּמּורּכב). (ּתענּוג ּדבר עלֿידי ְְֲֵַַַַָָָָהּבא

LÈÂ הּוא ּבהּנמׁשל, ׂשֹוחקֹות ּפנים ּדענין לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִַַַָָ

עצמם  ׁשּביׂשראל ּדּלמעלה 21הּתענּוג ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
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גֿד.20) ב, תולדות תו"ח בארוכה הנשמה,21)ראה מצד באה שתשובה היא צדיקים על דבע"ת המעלה על מהטעמים

שאעפ"כ, אלא עצמם. דישראל המעלה (אח"כ) מתגלית התשובה ע"י ולכן, ובכ"מ). .125 ע' תש"ה (סה"מ מתורה שלמעלה

התשוב  מענין גם למעלה היא עצמה הנשמה כי - עצמם שבישראל התענוג לגילוי הקדמה רק הוא התשובה (ראה ענין ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  הפועל אל Ì¯ˆÈהכוח È„Èa ÌÈÈe·L Ì‰L ושולט המושל הרע ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»

Ïa˜Ïeעליהם, ‰·eLz ˙BNÚÏ ÔBˆ¯ ÌÏˆ‡ ¯¯BÚ˙nLk Ì‚Â¿«¿∆ƒ¿≈∆¿»»«¬¿»¿«≈
,ÏÚBÙa ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ Ì‰ÈÏÚ לא הם ולמעשה ¬≈∆«¿»«ƒ≈∆»¿«

זה) (בשלב תשובה BÙÈ˙,עושים ÌÈt ¯·Òa Ïa˜Ó ‡e‰ Ì˙B‡ Ìb«»¿«≈¿≈∆»ƒ»
‰ÊÂ מצבם שלמרות העובדה עצם ¿∆

מתקבלים  הם כלֿכך הירוד הרוחני

יפות פנים ‡ˆÌÏבסבר ¯¯BÚÓ¿≈∆¿»
˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÛÈw˙Â ˜ÊÁ ÔBˆ»̄»»¿«ƒ¿«¿ƒ∆

,CÏn‰ Èt ידו על להתקבל כדי ¿≈«∆∆
יפות" פנים ¯ˆÔB"בסבר È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»

˙BÚÈn‰ ÏÚ ÌÈ¯ab˙Ó Ì‰ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ
ÌÈ·ekÈÚ‰Â הרע מהיצר שנובעים ¿»ƒƒ

על  להתגבר מצליחים דבר של ובסופו

להדגיש  וכדי בתשובה, ולשוב היצר

גם  מגיעה וההארה שההתגלות

עליהם, ומשפיעה זה מסוג לאנשים

כולם  את מקבל שהמלך במשל נאמר

יפות. פנים בסבר

‰‡¯Óe :¯Ó‡n‰a ÛÈÒBÓe (‰ƒ¿««¬»«¿∆
,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈt שהוא »ƒ¬¿»

כולם  את "מקבל על נוסף וחידוש עניין

יפות" פנים ההבדל eÏÈÁ‰c˜בסבר ¿«ƒ
(˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa) Ïa˜Ó ÔÈa≈¿«≈¿≈∆»ƒ»
,‡e‰ (˙B˜ÁBN ÌÈt) ‰‡¯ÓÏ¿«¿∆»ƒ¬
¯·c ÏÚ ÏÙB Ïa˜Ó ÔBLÏcƒ¿¿«≈≈«»»

Ì„BwÓ BLiL קיים (ÈÙÏוכבר ∆∆¿ƒ∆ƒ¿≈
˙‡ Ïa˜Ó ‡e‰Â (ÏaÈwL∆ƒ≈¿¿«≈∆
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe ,¯·c‰«»»«¿∆»ƒ¬
BlL ˙B˜ÁBN ÌÈt‰L ‡e‰∆«»ƒ¬∆

ÌLiL) שמראה מי Ìbאצל ∆∆¿»«
(‰‡¯nL ÈÙÏ וכעת‡e‰ ƒ¿≈∆«¿∆

B˙ÏeÊÏ Ì˙B‡ ‰l‚Óe ‰‡¯Ó«¿∆¿«∆»¿»
שמבחינתו  חדש דבר מקבל והזולת

קיים. היה לא È¯Á‡Ïcעדיין e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬≈
˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰L ¯ÓB‡L∆≈∆«∆∆¿«≈∆
,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek»¿≈∆»ƒ»
ÌÈt ‰‡¯Ó ‡e‰L ÛÈÒBÓƒ∆«¿∆»ƒ

,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN מדובר אכן כי ¬¿»
מזה  למעלה זה שונים דברים בשני

¯·Òa ÌÏa˜Ó ‡e‰L ‰Êc¿∆∆¿«¿»¿≈∆
˙BÙÈ ÌÈt הראשון ‡˙העניין ÏÈa˜‰Ï) ÌÚ‰c ÔBˆ¯‰L ‡e‰ »ƒ»∆»»¿»»¿«¿ƒ∆
(CÏn‰ Ètכן לפני גם ישראל בני אצל שקיים דבר Ïa˜˙Óשהוא ¿≈«∆∆ƒ¿«≈

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa CÏn‰ Ïˆ‡ והעניין- ÙÒB‰‰Â‰השני ≈∆«∆∆¿≈∆»ƒ»¿«»»
¯¯BÚ˙ÓLÎc ‡e‰ ˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc האדםÔBˆ¯a ¿«¿∆»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈¿»

‰·eLz ˙BNÚÏ ומעוררת גורמת האדם מצד דלתתא" ה"אתערותא אזי «¬¿»
מזה  וכתוצאה מלמעלה דלעילא" BÏ"אתערותא CLÓ לאדםÈeÏÈb‰ ƒ¿»«ƒ

,‰ÏÚÓlc ˙B˜ÁBN ÌÈÙc¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
(BÁN˜שהוא ‚eÚz‰ של במובן ««¬¿

עונג, של מתחושה שנובעת שמחה

BÓˆÚכביכול  CÏn‰c וכמבואר ) ¿«∆∆«¿
בנפש  התענוג שכוח כשם בחסידות

שנוגע  ביותר ופנימי נעלה כוח הוא

מכוחות  נעלה והוא הנפש, בעצם

כביכול, למעלה, כך והרגש, השכל

בעצמו  לאיןֿסוף שייך התענוג עניין

שבעשר  ומידות ממוחין למעלה והוא

עליון' 'כתר בבחינת והוא הספירות

מהספירות. שלמעלה

בין  בהבדל ביאור להוסיף יש ומכאן

יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל

כיוון  לכולם", שוחקות פנים ל"מראה

‰Ê ‚eÚ˙c למעלה שנוצר ¿«¬∆
לעשות  ברצון האדם מהתעוררות

eÚz‰Ó‚תשובה  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈««¬
(˙BÙÈ ÌÈt ˙ÈÁ·c)ƒ¿ƒ«»ƒ»
,‰·eLz‰ ˙e¯¯BÚ˙‰nL∆≈ƒ¿¿«¿»

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ20, ¿«¿»¿»«≈
החסידות  ‰BÁO˜בתורת L¯BLc¿∆«¿

‰e‡למעלה  (˙B˜ÁBN ÌÈt)»ƒ¬
‚eÚz‰ ˙eÓˆÚa בעצמיות ¿«¿««¬

העליון  התענוג כוח (שנקרא ופנימיות

ÈÓˆÚ ‚eÚz האיןֿסוף של עונג «¬«¿ƒ
k¯eÓ·עצמו ÈzÏa‰ נוצר שלא «ƒ¿ƒ¿»

אינו  וממילא כלשהו חיצוני מגורם

שונים) מפרטים תענוג מורכב וזהו

מאד  גבוהה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰בדרגה
‡a‰ ‚eÚzÓ ונוצר È„ÈŒÏÚנגרם ƒ«¬«»«¿≈

¯·c חיצוני (eÚz‚אחר »»«¬
·k¯en‰ כלשהו ).מגורם «¿»

ÌÈt ÔÈÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ
,ÏLÓp‰a ˙B˜ÁBN באור ¬¿«ƒ¿»

ישראל  לבני מגלה הוא ברוך שהקדוש

אלול  ÌÓˆÚבחודש Ï‡¯NÈaL ‰ÏÚÓlc ‚eÚz‰ ‡e‰21 העונג ««¬ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿»≈«¿»
עצמם  ישראל מבני כביכול ונהנה מתענג הוא ברוך «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰שהקדוש
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

ּומצֹות  הּתֹורה ׁשּמּקּיּום מהּתענּוג ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּמעבֹודת  מהּתענּוג ּגם ּולמעלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָּדיׂשראל,

ועלֿידי  ּבהעצמּות. הּוא זה ּדתענּוג ְְְְְְֲֵֶַַַַָָהּתׁשּובה)

מתּגּלה  זה ׁשּתענּוג  ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמראה

מעֹורר  זה לתׁשּובה), ּברצֹון (הּמתעֹורר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָלהאדם

לפנים  הּפנים (ּכּמים ּבאלקּות,22אצלֹו הּתענּוג ( ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלֹו, הּתענּוג עצם הּוא ּבאלקּות ׁשהּתענּוג ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַַֹועד

על  להתּגּבר יֹותר עֹוד הּכח לֹו נֹותן ְְְִֵֵֵֶַַַַֹוזה

ׁשלימה. ּבתׁשּובה ולׁשּוב ועיּכּובים ְְְְְִִִִֵַָָָהּמניעֹות

ׁשהּגילּוי CÈ¯ˆÂו) מּובן ּדמהּנ"ל להבין, ¿»ƒְְִִֵֶַַַָָ

ּכח  נתינת רק לא הּוא ְֱִֶֶַַַֹֹׁשּבאלּול

הרׁשּות  יׁשנֹו ּבּׂשדה ּדכׁשהּמל] ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָלעבֹודה

ּגם  אּלא ּפניו] את להקּביל אחד לכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָוהּיכֹולת

את  מקּבל ׁשהּמל [ּדעלֿידי האדם את ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעֹורר

ׁשּמראה  עלֿידי ּובפרט יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּולם

לׁשּוב  אֹותם מעֹורר זה לכּולם, ׂשֹוחקֹות ְְֲִֵֶָָָָּפנים

העבֹודה  ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשלימה], ְְְֲִִֵֵַַָָָָּבתׁשּובה

האדם. עבֹודת לדֹודי, אני היא ְֱֲֲִִִֶַָָָּבאלּול

LÈÂ הּוא ּדאלּול ׁשהּגילּוי זה ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְֱִִִֶֶֶַָ

מעֹורר  ּגם אּלא ּכח נתינת רק מּובן 23לא , ְְִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבּׂשדה  ּדמל הענין מּכללּות ּדכׁשהּמל24ּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הרׁשּות  אחד לכל יׁש ׁשאז נֹוסף הרי ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּׂשדה

הּידיעה  הּנה ,הּמל ּפני את להקּביל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיכֹולת

ׁשהּמל  העם הּמקֹום ׁשל ּבאֹותֹו ּבּׂשדה, הּוא  ְֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להקּביל  הרצֹון את אצלם מעֹורר  נמצאים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

הּמל ּפני .25את ְֵֶֶֶַ
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עיצומו  בענין ואילך) צט ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ד ה'תשל"ז שובה דשבת ישראל שובה ד"ה בארוכה

ובכ"מ). מכפר. יום פמ"ו.22)של תניא וראה יט. כז, "לעוררה 23)משלי 18 שבהערה באוה"ת מהלשון גם להעיר

מלמעלה 24)בתשובה". שהגילוי רק מובן שוחקות) פנים ומראה יפות פנים בסבר (שמקבל שמוסיף דמהפרטים ולהעיר

גם  פועל מלמעלה שהגילוי מובן בשדה דמלך ומהענין יותר; בתוקף יהי' המלך פני להקביל שהרצון פועל שבאלול

בפנים. כדלקמן מלכתחילה, הרצון שגם 25)התעוררות בכדי היא לשדה בירידתו המלך שכוונת ההתבוננות ע"י ובפרט

עוד  יתעורר שעי"ז - מלכותו ולבושי מלכותו כתר גילוי על מוותר הוא זה ובשביל - פניו את להקביל יוכלו השדה אנשי

המלך. פני את להקביל הרצון לפנים) הפנים (כמים יותר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,Ï‡¯NÈc ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwnL ‚eÚz‰Ó≈««¬∆ƒƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿«¿»«

(‰·eLz‰ ˙„B·ÚnL ‚eÚz‰Ó גורם בשום תלוי שאינו תענוג וזהו ≈««¬∆≈¬««¿»
הוא  ברוך הקדוש של עמו הם ישראל שבני העובדה מעצם נובע אלא

˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ‚eÚ˙c ועצם קיומם מעצם תענוג שהוא כיוון ¿«¬∆¿»«¿
תלוי  (ואינו ישראל בני של מהותם

כתוצאה  נגרם ולא ומעשיהם בהנהגתם

של  ומהותו בעצמותו הוא מהם)

רק  (ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש

יותר). נמוכות בדרגות

ÌÈt Ì‰Ï ‰‡¯nL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿∆»∆»ƒ
,˙B˜ÁBN הכוונה ובנמשל ¬

‰Ê ‚eÚzL העליון האלוקי התענוג ∆«¬∆
ישראל  מבני למעלה ∆»¿lb˙Óƒ‰שישנו

ÔBˆ¯a ¯¯BÚ˙n‰) Ì„‡‰Ï¿»»»«ƒ¿≈¿»
BÏˆ‡ ¯¯BÚÓ ‰Ê ,(‰·eL˙Ïƒ¿»∆¿≈∆¿

האדם  ‰ÌÈtאצל ÌÈnk)««ƒ«»ƒ
ÌÈÙÏ22 שהתעוררות לכלל בהתאם ¿»ƒ

מעורר  לחברו אחד מאדם מסוים יחס

ביחס  גם וכך זהה, יחס חברו אצל

כביכול) לאלוקות, האדם שבין

האדם  ידי על באלוקות עונג התעוררות

לאדם e˜Ï‡a˙,גורמת ‚eÚz‰««¬∆¡…
‡e‰ ˙e˜Ï‡a ‚eÚz‰L „ÚÂ¿«∆««¬∆¡…

ÌˆÚ של והפנימיות העומק ∆∆
,BlL ‚eÚz‰ עצמו האדם של ««¬∆

¯˙BÈ „BÚ Ák‰ BÏ Ô˙B ‰ÊÂ¿∆≈«…«≈
˙BÚÈn‰ ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ
‰·eL˙a ·eLÏÂ ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ¿»ƒ¿»

.‰ÓÈÏL¿≈»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Â לעיל נתבאר ¿»ƒ¿»ƒ

של  שהעבודה מאחר כי בהרחבה

אתערותא  בדרך היא אלול חודש

האור  הארת הרי האדם, מצד דלתתא

הרחמים) מידות י"ג (של האלוקי

את  ויוצרת גורמת לא מלמעלה

מהווה  אלא האדם של ההתעוררות

ולפי  הזו, להתעוררות כוח נתינת

להבין  צריך כעת של Ï"p‰Ócשנתבאר התוספת בעניין לעיל מהמבואר ¿≈««

לכולם" שוחקות פנים "מראה כן על ויתר יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל

‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡aL ÈeÏÈb‰L Ô·eÓ»∆«ƒ∆∆¡…«¿ƒ«…««¬»
„Á‡ ÏÎÏ ˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰ BLÈ ‰„Oa CÏn‰LÎc]ƒ¿∆«∆∆«»∆∆¿»¿¿«¿∆¿»∆»

ÂÈt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï עצמו באדם תלויה והתשובה ההתעוררות ]ואילו ¿«¿ƒ∆»»
‡l‡האמור BÚÓ¯¯שהגילוי Ìb ∆»«¿≈

CÏn‰L È„ÈŒÏÚc] Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿«¿≈∆«∆∆
ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ
‰‡¯nL È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÙÈ»ƒ¿»«¿≈∆«¿∆
‰Ê ,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈt»ƒ¬¿»∆
‰·eL˙a ·eLÏ Ì˙B‡ ¯¯BÚÓ¿≈»»ƒ¿»

‰ÓÈÏL לעיל שנתבאר כפי ¿≈»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âבהרחבה  ,[¿««ƒ≈

È‡ ‡È‰ ÏeÏ‡a ‰„B·Ú‰»¬»∆¡ƒ¬ƒ
,È„B„Ï"מ"אני היא שההתחלה כך ¿ƒ

.Ì„‡‰ ˙„B·Ú שני ולכאורה ¬«»»»
לבאר  ויש לזה. זה סותרים הביאורים

או  האדם את מעורר אכן הגילוי האם

להתעורר  כוח נתינת לו מעניק רק

בעצמו?

‰Ê ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»∆
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆¡…«

Ák ˙È˙ שהתעוררות כך לאדם ¿ƒ«…«
עצמו באדם Ìbתלויה ‡l‡∆»«

¯¯BÚÓ23 להתקרב האדם את ¿≈
תשובה, ולעשות Ìbלאלוקות Ô·eÓ»«

CÏÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿∆∆
‰„Oa24‰„Oa CÏn‰LÎc , «»∆ƒ¿∆«∆∆«»∆

„Á‡ ÏÎÏ LÈ Ê‡L ÛÒB È¯‰¬≈»∆»≈¿»∆»
˙‡ ÏÈa˜‰Ï ˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰»¿¿«¿∆¿«¿ƒ∆

,CÏn‰ Èt זה פרט וכאמור ¿≈«∆∆
אבל  הנתינתֿכוח לעניין מקביל במשל

לכך  ÏLבנוסף ‰ÚÈ„i‰ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ»∆
,‰„Oa ‡e‰ CÏn‰L ÌÚ‰»»∆«∆∆«»∆
ÌÈ‡ˆÓ Ì‰L ÌB˜n‰ B˙B‡a¿«»∆≈ƒ¿»ƒ
עצם  אליהם, התקרב שהמלך כך

כך  על ‡ˆÌÏהידיעה ¯¯BÚÓ¿≈∆¿»
Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÔBˆ¯‰ ˙‡∆»»¿«¿ƒ∆¿≈

CÏn‰25.להתעורר העם את 'מחייבת' לשדה המלך יציאת כן ואם «∆∆

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



יי il icece icecl ip`

ּולקּבל  ּתׁשּובה לעׂשֹות רצֹון אצלם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמתעֹורר 

ּגם  ּבפֹועל, ּבא זה אין ׁשמים מלכּות עֹול ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָעליהם

מעֹורר  וזה יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבל הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָאֹותם

,הּמל ּפני את להקּביל ותּקיף חזק רצֹון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאצלם

הּמניעֹות  על מתּגּברים הם זה רצֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָועלֿידי

ְִִָוהעיּכּובים.

ׂשֹוחקֹות ÛÈÒBÓeה) ּפנים ּומראה ּבהּמאמר: ƒְְֲֲִֶַַַָָ

מקּבל  ּבין ּדהחילּוק ְְְִֵֵַַָלכּולם,

הּוא, ׂשֹוחקֹות) (ּפנים למראה  יפֹות) ּפנים ְְְֲִִֵֶֶַָָָ(ּבסבר

(לפני  מּקֹודם ׁשּיׁשנֹו ּדבר על נֹופל מקּבל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדלׁשֹון

ּפנים  ּומראה הּדבר, את מקּבל והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּקיּבל)

ּגם  (ׁשּיׁשנם ׁשּלֹו ׂשֹוחקֹות ׁשהּפנים הּוא ְֲֲִֶֶֶֶַַָָׂשֹוחקֹות

לזּולתֹו. אֹותם ּומגּלה מראה הּוא ׁשּמראה) ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָלפני

ּכּולם  את מקּבל ׁשהּמל ׁשאֹומר ּדלאחרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוזהּו

ּפנים  מראה ׁשהּוא מֹוסיף  יפֹות, ּפנים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּבסבר

ּפנים  ּבסבר מקּבלם ׁשהּוא ּדזה לכּולם, ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָׂשֹוחקֹות

ּפני  את (להקּביל ּדהעם ׁשהרצֹון הּוא ְְְְִֵֶֶַָָָָָיפֹות

יפֹות, ּפנים ּבסבר הּמל אצל מתקּבל (ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמל

הּוא  ׂשֹוחקֹות ּפנים ּדמראה ְְְֲִֶַַָָָוההֹוספה

לֹו נמ ׁש ּתׁשּובה לע ׂשֹות ּברצ ֹון ְְְְְֲִִִֵֶַָָָּדכׁשמתעֹורר 

הּתענּוג  ּדּלמעלה, ׂשֹוחקֹות ּדפנים ְְְֲֲִִִַַַַָָהּגילּוי

למעלה  הּוא זה ּדתענּוג עצמֹו. ּדהּמל ְְְְְְֲֶֶֶַַַַָ(ׂשחֹוק)

ׁשּמה  יפֹות) ּפנים (ּדבחינת תעֹוררּות מהּתענּוג ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום וכּמבֹואר ּדׁשֹורׁש20הּתׁשּובה, , ְְְְְֵֶַַַָָָ

הּתענּוג  ּבעצמּות הּוא ׂשֹוחקֹות) (ּפנים ְְְֲֲִַַַַָהּׂשחֹוק

מּתענּוג  ׁשּלמעלה מּורּכב) הּבלּתי עצמי ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ(ּתענּוג

הּמּורּכב). (ּתענּוג ּדבר עלֿידי ְְֲֵַַַַָָָָהּבא

LÈÂ הּוא ּבהּנמׁשל, ׂשֹוחקֹות ּפנים ּדענין לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִַַַָָ

עצמם  ׁשּביׂשראל ּדּלמעלה 21הּתענּוג ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
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גֿד.20) ב, תולדות תו"ח בארוכה הנשמה,21)ראה מצד באה שתשובה היא צדיקים על דבע"ת המעלה על מהטעמים

שאעפ"כ, אלא עצמם. דישראל המעלה (אח"כ) מתגלית התשובה ע"י ולכן, ובכ"מ). .125 ע' תש"ה (סה"מ מתורה שלמעלה

התשוב  מענין גם למעלה היא עצמה הנשמה כי - עצמם שבישראל התענוג לגילוי הקדמה רק הוא התשובה (ראה ענין ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  הפועל אל Ì¯ˆÈהכוח È„Èa ÌÈÈe·L Ì‰L ושולט המושל הרע ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»

Ïa˜Ïeעליהם, ‰·eLz ˙BNÚÏ ÔBˆ¯ ÌÏˆ‡ ¯¯BÚ˙nLk Ì‚Â¿«¿∆ƒ¿≈∆¿»»«¬¿»¿«≈
,ÏÚBÙa ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ Ì‰ÈÏÚ לא הם ולמעשה ¬≈∆«¿»«ƒ≈∆»¿«

זה) (בשלב תשובה BÙÈ˙,עושים ÌÈt ¯·Òa Ïa˜Ó ‡e‰ Ì˙B‡ Ìb«»¿«≈¿≈∆»ƒ»
‰ÊÂ מצבם שלמרות העובדה עצם ¿∆

מתקבלים  הם כלֿכך הירוד הרוחני

יפות פנים ‡ˆÌÏבסבר ¯¯BÚÓ¿≈∆¿»
˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÛÈw˙Â ˜ÊÁ ÔBˆ»̄»»¿«ƒ¿«¿ƒ∆

,CÏn‰ Èt ידו על להתקבל כדי ¿≈«∆∆
יפות" פנים ¯ˆÔB"בסבר È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»

˙BÚÈn‰ ÏÚ ÌÈ¯ab˙Ó Ì‰ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ
ÌÈ·ekÈÚ‰Â הרע מהיצר שנובעים ¿»ƒƒ

על  להתגבר מצליחים דבר של ובסופו

להדגיש  וכדי בתשובה, ולשוב היצר

גם  מגיעה וההארה שההתגלות

עליהם, ומשפיעה זה מסוג לאנשים

כולם  את מקבל שהמלך במשל נאמר

יפות. פנים בסבר

‰‡¯Óe :¯Ó‡n‰a ÛÈÒBÓe (‰ƒ¿««¬»«¿∆
,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈt שהוא »ƒ¬¿»

כולם  את "מקבל על נוסף וחידוש עניין

יפות" פנים ההבדל eÏÈÁ‰c˜בסבר ¿«ƒ
(˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa) Ïa˜Ó ÔÈa≈¿«≈¿≈∆»ƒ»
,‡e‰ (˙B˜ÁBN ÌÈt) ‰‡¯ÓÏ¿«¿∆»ƒ¬
¯·c ÏÚ ÏÙB Ïa˜Ó ÔBLÏcƒ¿¿«≈≈«»»

Ì„BwÓ BLiL קיים (ÈÙÏוכבר ∆∆¿ƒ∆ƒ¿≈
˙‡ Ïa˜Ó ‡e‰Â (ÏaÈwL∆ƒ≈¿¿«≈∆
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe ,¯·c‰«»»«¿∆»ƒ¬
BlL ˙B˜ÁBN ÌÈt‰L ‡e‰∆«»ƒ¬∆

ÌLiL) שמראה מי Ìbאצל ∆∆¿»«
(‰‡¯nL ÈÙÏ וכעת‡e‰ ƒ¿≈∆«¿∆

B˙ÏeÊÏ Ì˙B‡ ‰l‚Óe ‰‡¯Ó«¿∆¿«∆»¿»
שמבחינתו  חדש דבר מקבל והזולת

קיים. היה לא È¯Á‡Ïcעדיין e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬≈
˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰L ¯ÓB‡L∆≈∆«∆∆¿«≈∆
,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek»¿≈∆»ƒ»
ÌÈt ‰‡¯Ó ‡e‰L ÛÈÒBÓƒ∆«¿∆»ƒ

,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN מדובר אכן כי ¬¿»
מזה  למעלה זה שונים דברים בשני

¯·Òa ÌÏa˜Ó ‡e‰L ‰Êc¿∆∆¿«¿»¿≈∆
˙BÙÈ ÌÈt הראשון ‡˙העניין ÏÈa˜‰Ï) ÌÚ‰c ÔBˆ¯‰L ‡e‰ »ƒ»∆»»¿»»¿«¿ƒ∆
(CÏn‰ Ètכן לפני גם ישראל בני אצל שקיים דבר Ïa˜˙Óשהוא ¿≈«∆∆ƒ¿«≈

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa CÏn‰ Ïˆ‡ והעניין- ÙÒB‰‰Â‰השני ≈∆«∆∆¿≈∆»ƒ»¿«»»
¯¯BÚ˙ÓLÎc ‡e‰ ˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc האדםÔBˆ¯a ¿«¿∆»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈¿»

‰·eLz ˙BNÚÏ ומעוררת גורמת האדם מצד דלתתא" ה"אתערותא אזי «¬¿»
מזה  וכתוצאה מלמעלה דלעילא" BÏ"אתערותא CLÓ לאדםÈeÏÈb‰ ƒ¿»«ƒ

,‰ÏÚÓlc ˙B˜ÁBN ÌÈÙc¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
(BÁN˜שהוא ‚eÚz‰ של במובן ««¬¿

עונג, של מתחושה שנובעת שמחה

BÓˆÚכביכול  CÏn‰c וכמבואר ) ¿«∆∆«¿
בנפש  התענוג שכוח כשם בחסידות

שנוגע  ביותר ופנימי נעלה כוח הוא

מכוחות  נעלה והוא הנפש, בעצם

כביכול, למעלה, כך והרגש, השכל

בעצמו  לאיןֿסוף שייך התענוג עניין

שבעשר  ומידות ממוחין למעלה והוא

עליון' 'כתר בבחינת והוא הספירות

מהספירות. שלמעלה

בין  בהבדל ביאור להוסיף יש ומכאן

יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל

כיוון  לכולם", שוחקות פנים ל"מראה

‰Ê ‚eÚ˙c למעלה שנוצר ¿«¬∆
לעשות  ברצון האדם מהתעוררות

eÚz‰Ó‚תשובה  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈««¬
(˙BÙÈ ÌÈt ˙ÈÁ·c)ƒ¿ƒ«»ƒ»
,‰·eLz‰ ˙e¯¯BÚ˙‰nL∆≈ƒ¿¿«¿»

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ20, ¿«¿»¿»«≈
החסידות  ‰BÁO˜בתורת L¯BLc¿∆«¿

‰e‡למעלה  (˙B˜ÁBN ÌÈt)»ƒ¬
‚eÚz‰ ˙eÓˆÚa בעצמיות ¿«¿««¬

העליון  התענוג כוח (שנקרא ופנימיות

ÈÓˆÚ ‚eÚz האיןֿסוף של עונג «¬«¿ƒ
k¯eÓ·עצמו ÈzÏa‰ נוצר שלא «ƒ¿ƒ¿»

אינו  וממילא כלשהו חיצוני מגורם

שונים) מפרטים תענוג מורכב וזהו

מאד  גבוהה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰בדרגה
‡a‰ ‚eÚzÓ ונוצר È„ÈŒÏÚנגרם ƒ«¬«»«¿≈

¯·c חיצוני (eÚz‚אחר »»«¬
·k¯en‰ כלשהו ).מגורם «¿»

ÌÈt ÔÈÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ
,ÏLÓp‰a ˙B˜ÁBN באור ¬¿«ƒ¿»

ישראל  לבני מגלה הוא ברוך שהקדוש

אלול  ÌÓˆÚבחודש Ï‡¯NÈaL ‰ÏÚÓlc ‚eÚz‰ ‡e‰21 העונג ««¬ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿»≈«¿»
עצמם  ישראל מבני כביכול ונהנה מתענג הוא ברוך «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰שהקדוש
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

ּומצֹות  הּתֹורה ׁשּמּקּיּום מהּתענּוג ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּמעבֹודת  מהּתענּוג ּגם ּולמעלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָּדיׂשראל,

ועלֿידי  ּבהעצמּות. הּוא זה ּדתענּוג ְְְְְְֲֵֶַַַַָָהּתׁשּובה)

מתּגּלה  זה ׁשּתענּוג  ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמראה

מעֹורר  זה לתׁשּובה), ּברצֹון (הּמתעֹורר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָלהאדם

לפנים  הּפנים (ּכּמים ּבאלקּות,22אצלֹו הּתענּוג ( ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלֹו, הּתענּוג עצם הּוא ּבאלקּות ׁשהּתענּוג ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַַַֹועד

על  להתּגּבר יֹותר עֹוד הּכח לֹו נֹותן ְְְִֵֵֵֶַַַַֹוזה

ׁשלימה. ּבתׁשּובה ולׁשּוב ועיּכּובים ְְְְְִִִִֵַָָָהּמניעֹות

ׁשהּגילּוי CÈ¯ˆÂו) מּובן ּדמהּנ"ל להבין, ¿»ƒְְִִֵֶַַַָָ

ּכח  נתינת רק לא הּוא ְֱִֶֶַַַֹֹׁשּבאלּול

הרׁשּות  יׁשנֹו ּבּׂשדה ּדכׁשהּמל] ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָלעבֹודה

ּגם  אּלא ּפניו] את להקּביל אחד לכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָוהּיכֹולת

את  מקּבל ׁשהּמל [ּדעלֿידי האדם את ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעֹורר

ׁשּמראה  עלֿידי ּובפרט יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּולם

לׁשּוב  אֹותם מעֹורר זה לכּולם, ׂשֹוחקֹות ְְֲִֵֶָָָָּפנים

העבֹודה  ואףֿעלּֿפיֿכן ׁשלימה], ְְְֲִִֵֵַַָָָָּבתׁשּובה

האדם. עבֹודת לדֹודי, אני היא ְֱֲֲִִִֶַָָָּבאלּול

LÈÂ הּוא ּדאלּול ׁשהּגילּוי זה ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְֱִִִֶֶֶַָ

מעֹורר  ּגם אּלא ּכח נתינת רק מּובן 23לא , ְְִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבּׂשדה  ּדמל הענין מּכללּות ּדכׁשהּמל24ּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הרׁשּות  אחד לכל יׁש ׁשאז נֹוסף הרי ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּׂשדה

הּידיעה  הּנה ,הּמל ּפני את להקּביל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיכֹולת

ׁשהּמל  העם הּמקֹום ׁשל ּבאֹותֹו ּבּׂשדה, הּוא  ְֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להקּביל  הרצֹון את אצלם מעֹורר  נמצאים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

הּמל ּפני .25את ְֵֶֶֶַ
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עיצומו  בענין ואילך) צט ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ד ה'תשל"ז שובה דשבת ישראל שובה ד"ה בארוכה

ובכ"מ). מכפר. יום פמ"ו.22)של תניא וראה יט. כז, "לעוררה 23)משלי 18 שבהערה באוה"ת מהלשון גם להעיר

מלמעלה 24)בתשובה". שהגילוי רק מובן שוחקות) פנים ומראה יפות פנים בסבר (שמקבל שמוסיף דמהפרטים ולהעיר

גם  פועל מלמעלה שהגילוי מובן בשדה דמלך ומהענין יותר; בתוקף יהי' המלך פני להקביל שהרצון פועל שבאלול

בפנים. כדלקמן מלכתחילה, הרצון שגם 25)התעוררות בכדי היא לשדה בירידתו המלך שכוונת ההתבוננות ע"י ובפרט

עוד  יתעורר שעי"ז - מלכותו ולבושי מלכותו כתר גילוי על מוותר הוא זה ובשביל - פניו את להקביל יוכלו השדה אנשי

המלך. פני את להקביל הרצון לפנים) הפנים (כמים יותר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,Ï‡¯NÈc ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwnL ‚eÚz‰Ó≈««¬∆ƒƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿«¿»«

(‰·eLz‰ ˙„B·ÚnL ‚eÚz‰Ó גורם בשום תלוי שאינו תענוג וזהו ≈««¬∆≈¬««¿»
הוא  ברוך הקדוש של עמו הם ישראל שבני העובדה מעצם נובע אלא

˙eÓˆÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ‚eÚ˙c ועצם קיומם מעצם תענוג שהוא כיוון ¿«¬∆¿»«¿
תלוי  (ואינו ישראל בני של מהותם

כתוצאה  נגרם ולא ומעשיהם בהנהגתם

של  ומהותו בעצמותו הוא מהם)

רק  (ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש

יותר). נמוכות בדרגות

ÌÈt Ì‰Ï ‰‡¯nL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿∆»∆»ƒ
,˙B˜ÁBN הכוונה ובנמשל ¬

‰Ê ‚eÚzL העליון האלוקי התענוג ∆«¬∆
ישראל  מבני למעלה ∆»¿lb˙Óƒ‰שישנו

ÔBˆ¯a ¯¯BÚ˙n‰) Ì„‡‰Ï¿»»»«ƒ¿≈¿»
BÏˆ‡ ¯¯BÚÓ ‰Ê ,(‰·eL˙Ïƒ¿»∆¿≈∆¿

האדם  ‰ÌÈtאצל ÌÈnk)««ƒ«»ƒ
ÌÈÙÏ22 שהתעוררות לכלל בהתאם ¿»ƒ

מעורר  לחברו אחד מאדם מסוים יחס

ביחס  גם וכך זהה, יחס חברו אצל

כביכול) לאלוקות, האדם שבין

האדם  ידי על באלוקות עונג התעוררות

לאדם e˜Ï‡a˙,גורמת ‚eÚz‰««¬∆¡…
‡e‰ ˙e˜Ï‡a ‚eÚz‰L „ÚÂ¿«∆««¬∆¡…

ÌˆÚ של והפנימיות העומק ∆∆
,BlL ‚eÚz‰ עצמו האדם של ««¬∆

¯˙BÈ „BÚ Ák‰ BÏ Ô˙B ‰ÊÂ¿∆≈«…«≈
˙BÚÈn‰ ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ
‰·eL˙a ·eLÏÂ ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ¿»ƒ¿»

.‰ÓÈÏL¿≈»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Â לעיל נתבאר ¿»ƒ¿»ƒ

של  שהעבודה מאחר כי בהרחבה

אתערותא  בדרך היא אלול חודש

האור  הארת הרי האדם, מצד דלתתא

הרחמים) מידות י"ג (של האלוקי

את  ויוצרת גורמת לא מלמעלה

מהווה  אלא האדם של ההתעוררות

ולפי  הזו, להתעוררות כוח נתינת

להבין  צריך כעת של Ï"p‰Ócשנתבאר התוספת בעניין לעיל מהמבואר ¿≈««

לכולם" שוחקות פנים "מראה כן על ויתר יפות" פנים בסבר כולם את "מקבל

‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡aL ÈeÏÈb‰L Ô·eÓ»∆«ƒ∆∆¡…«¿ƒ«…««¬»
„Á‡ ÏÎÏ ˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰ BLÈ ‰„Oa CÏn‰LÎc]ƒ¿∆«∆∆«»∆∆¿»¿¿«¿∆¿»∆»

ÂÈt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï עצמו באדם תלויה והתשובה ההתעוררות ]ואילו ¿«¿ƒ∆»»
‡l‡האמור BÚÓ¯¯שהגילוי Ìb ∆»«¿≈

CÏn‰L È„ÈŒÏÚc] Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿«¿≈∆«∆∆
ÌÈt ¯·Òa ÌÏek ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆»¿≈∆»ƒ
‰‡¯nL È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,˙BÙÈ»ƒ¿»«¿≈∆«¿∆
‰Ê ,ÌÏeÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈt»ƒ¬¿»∆
‰·eL˙a ·eLÏ Ì˙B‡ ¯¯BÚÓ¿≈»»ƒ¿»

‰ÓÈÏL לעיל שנתבאר כפי ¿≈»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âבהרחבה  ,[¿««ƒ≈

È‡ ‡È‰ ÏeÏ‡a ‰„B·Ú‰»¬»∆¡ƒ¬ƒ
,È„B„Ï"מ"אני היא שההתחלה כך ¿ƒ

.Ì„‡‰ ˙„B·Ú שני ולכאורה ¬«»»»
לבאר  ויש לזה. זה סותרים הביאורים

או  האדם את מעורר אכן הגילוי האם

להתעורר  כוח נתינת לו מעניק רק

בעצמו?

‰Ê ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»∆
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÏeÏ‡c ÈeÏÈb‰L∆«ƒ∆¡…«

Ák ˙È˙ שהתעוררות כך לאדם ¿ƒ«…«
עצמו באדם Ìbתלויה ‡l‡∆»«

¯¯BÚÓ23 להתקרב האדם את ¿≈
תשובה, ולעשות Ìbלאלוקות Ô·eÓ»«

CÏÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿∆∆
‰„Oa24‰„Oa CÏn‰LÎc , «»∆ƒ¿∆«∆∆«»∆

„Á‡ ÏÎÏ LÈ Ê‡L ÛÒB È¯‰¬≈»∆»≈¿»∆»
˙‡ ÏÈa˜‰Ï ˙ÏBÎi‰Â ˙eL¯‰»¿¿«¿∆¿«¿ƒ∆

,CÏn‰ Èt זה פרט וכאמור ¿≈«∆∆
אבל  הנתינתֿכוח לעניין מקביל במשל

לכך  ÏLבנוסף ‰ÚÈ„i‰ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ»∆
,‰„Oa ‡e‰ CÏn‰L ÌÚ‰»»∆«∆∆«»∆
ÌÈ‡ˆÓ Ì‰L ÌB˜n‰ B˙B‡a¿«»∆≈ƒ¿»ƒ
עצם  אליהם, התקרב שהמלך כך

כך  על ‡ˆÌÏהידיעה ¯¯BÚÓ¿≈∆¿»
Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÔBˆ¯‰ ˙‡∆»»¿«¿ƒ∆¿≈

CÏn‰25.להתעורר העם את 'מחייבת' לשדה המלך יציאת כן ואם «∆∆
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LÈÂ העם ׁשל ׁשהרצֹון ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ֵֶֶֶַַָָָָָ

עצם  מּצד הּוא ,הּמל ּפני את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַלהקּביל

ּכל  ׁשל הּלב הּוא ׁשהּמל ּדכיון ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָמציאּותם.

ּבעצם 26העם  הּוא לּמל התקּׁשרּותם לכן , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּמל27מציאּותם  ּכאׁשר ׁשּמּכלֿמקֹום, אּלא , ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשההתקּׁשרּות  אפׁשר מקֹום, ּבריחּוק הם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוהעם

ׁשּלהם  הרצֹון ּגם) ּו(במילא ,לּמל ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם

ׁשהּמל ועלֿידי ּבהעלם, יהיּו ּפניו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלהקּביל

נמצאים, ׁשהם הּמקֹום ּבאֹותֹו ּבּׂשדה, ְְִִֵֶֶַַָָָהּוא

ּבגילּוי. הּוא ְִָָהרצֹון

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשההתעֹוררּות ּבהּנמׁשל, הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִִֶַַָ

ּגילּוי  עלֿידי הּבאה ְְִִֵַַָָָלתׁשּובה

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשּבאלּול, הרחמים מּדֹות ְֱֲִִֵֶֶֶַַָי"ג

הרצֹון  מתּגּלה הרחמים, מּדֹות ּדי"ג ְְֲִִִִֶַַַָָָהּגילּוי

ּבהמׁש מהּמבֹואר ּגם [וכּמּובן ּדיׂשראל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפנימי

ּדׁשם 28הּמאמר  ּבּׂשדה), ּדמל הּמׁשל (לאחרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּומקֹורן  מּדֹות הי"ג ּכל ראׁשית הּוא ְִִֵֵַָָא-ל

איןֿסֹוף  אֹור הּוא א-ל ׁשם וענין ְְְִֵֵֵַָָּוכללּותן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, וּיאר 29ּברּוֿהּוא הוי' אל ְֲֵֶֶַַָָָָָָ

ּבכּמה  [וכּמבֹואר העצם ּכמֹו הּוא ּדאֹור ְְְְְֶֶַַָָָָלנּו,

הּוא 30מקֹומֹות  ּדׁשפע לׁשפע, אֹור ּבין החילּוק ְְְִֵֶֶַַַ

הּמקּבל, ער לפי עצמֹו מצמצם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַׁשהּמׁשּפיע

מּיׂשראל  אחד ּובכל הּמאֹור]. מעין הּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָואֹור

א-ל  ּדׁשם ׁשהּגילּוי מּזֹו ויתירה זה, ּגילּוי ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָמאיר

והּמֹוׁשל  הּׂשר הּוא מּיׂשראל אחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבכל

אֹות  הּוא ּדיׂשראל יּו"ד ׁשּבקרּבֹו, אֿל.31ּיֹות ׂשר ְְְְִִִֵֵֶַָ
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ה"ו.26) פ"ג מלכים הל' רמב"ם ובכ"מ.27)ראה .25 ע' ח"ח .1050 ע' ח"ד לקו"ש ב.28)ראה לב, ראה תהלים 29)לקו"ת

כז. וש"נ.30)קיח, ואילך. תנח ע' ב' כרך חב"ד - הערכים ספר הפעולה.31)ראה התמדת על מורה שהיו"ד שם בלקו"ת

אֿל". "ישר הוא דישראל ד) (לב, בה"קיצור" ושם תמידי. הוא אֿל" ד"שר שהענין היינו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ הגילוי אחד ומצד נכונים הדברים שני כיצד ¿≈««≈»∆

ומצד  בתשובה ולשוב לאלוקות להתקרב מעורר אכן אלול בחודש מלמעלה

הוא  וההסבר עצמו, באדם תלויה וההתעוררות כוח נתינת אלא אינו שני

‡e‰ ,CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÌÚ‰ ÏL ÔBˆ¯‰L כתוצאה לא ∆»»∆»»¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆
אלא  מלמעלה מסוימת מהתגלות

Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vÓ ועצם ƒ«∆∆¿ƒ»
לו  שיהיה 'מחייבת' יהודי של המהות

לקבל  היינו המלך", פני "להקביל רצון

שמים. מלכות עול עצמו «≈¿ÔÂÈÎcעל
Ïk ÏL ·l‰ ‡e‰ CÏn‰L∆«∆∆«≈∆»

ÌÚ‰26, מלך לגבי הרמב"ם כלשון »»
לגבי  משל מהווה והדבר למטה ישראל

מלכי  מלך עם ישראל בני של השייכות

שהיא  הקדושֿברוךֿהוא, המלכים

החיות  ה"לב", הוא שה' באופן

ישראל  עם כל של ≈«ÔÎÏוהפנימיות,
ÌˆÚa ‡e‰ CÏnÏ Ì˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿»«∆∆¿∆∆

Ì˙e‡ÈˆÓ27, בהם שקיים דבר ¿ƒ»
להתעוררות  זקוק ולא מהותם בעצם

במינו  מיוחד גילוי «∆‡l‡באמצעות
,ÌB˜ÓŒÏknL שהשייכות למרות ∆ƒ»»

תמיד  וקיימת ועצמית פנימית היא

Ì‰ ÌÚ‰Â CÏn‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆¿»»≈
,ÌB˜Ó ˜eÁÈ¯a מזה ‡LÙ¯זה ¿ƒ»∆¿»

Ì‰lLייתכן ˙e¯M˜˙‰‰L∆«ƒ¿«¿∆»∆
ÔBˆ¯‰ (Ìb ‡ÏÈÓ·)e ,CÏnÏ«∆∆¿≈»«»»
eÈ‰È ÂÈt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï Ì‰lL∆»∆¿«¿ƒ∆»»ƒ¿

ÌÏÚ‰a,ביטוי לידי יבואו ולא ¿∆¿≈
CÏn‰L È„ÈŒÏÚÂ מהיכל יוצא ¿«¿≈∆«∆∆

והמלך אליהם, ומתגלה ‰e‡מלכותו
Ì‰L ÌB˜n‰ B˙B‡a ,‰„Oa«»∆¿«»∆≈
.ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ,ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»»¿ƒ
,ÏLÓp‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«ƒ¿»
 ֿ לקדושֿברוך ישראל בני שבין ביחס

eL˙Ï·‰הוא  ˙e¯¯BÚ˙‰‰L∆«ƒ¿¿ƒ¿»
‚"È ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈ƒ

,ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ שהג התעוררות לא אכן מחדש היא ילוי ƒ»«¬ƒ∆∆¡
אלא  אותה ‰¯ÌÈÓÁ,ויוצר ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈«ƒ¿ƒ»«¬ƒ

Ï‡¯NÈc ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Ó עצמם מצד בהם [Ô·enÎÂשקיים ƒ¿«∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡B·n‰Ó Ìb28 תורה ‰ÏLnבלקוטי È¯Á‡Ï) «≈«¿»¿∆¿≈««¬»¿«¬≈«»»

Ï-‡ ÌLc ,(‰„Oa CÏÓc'ה ("ה', המידות י"ג מנויות בו שבפסוק ¿∆∆«»∆¿≈≈
וכו' וחנון" רחום Ô¯B˜Óeאֿל ˙BcÓ ‚"È‰ Ïk ˙ÈL‡¯ ‡e‰ (≈ƒ»«ƒ¿»

Ô˙eÏÏÎe.המידות שאר כל כלולות שבו (המידה) והשם המקור ההתחלה, ¿»»
‡e‰ Ï-‡ ÌL ÔÈÚÂ אל המתייחס e‰ŒCe¯a‡השם ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿ƒ¿«≈≈≈»

·e˙kL BÓk ,LnÓ29'ÈÂ‰ Ï‡ «»¿∆»≈¬»»
,eÏ ¯‡iÂ קשור אֿל ששם הרי «»∆»

לנו", "ויאר האור, בעניין במיוחד

ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ ¯B‡c האור ¿¿»∆∆
הוא  האור, מקור ממאור, המתפשט

המובא  ובלשון והמקור, העצם מעין

מעין  "אור החסידות בתורת רבות

לאלה  דומות תכונות לו ויש המאור"

המאור  nÎa‰של ¯‡B·nÎÂ]¿«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó30 החסידות בתורת ¿
˜eÏÈÁ‰ ההבדל¯B‡ ÔÈa «ƒ≈
,ÚÙLÏ אור בין ההבדל ולדוגמה ¿∆«

של  להשפעה מהשמש המאיר השמש

התלמיד  אל מהרב ‰e‡שכל ÚÙLc¿∆«
ÚÈtLn‰L השפע את המוסר ∆««¿ƒ«

ÌˆÓˆÓ את ÈÙÏומתאים BÓˆÚ ¿«¿≈«¿¿ƒ
C¯Ú הקליטה ליכולת בהתאם ∆∆

של  ‰e‡והקבלה ¯B‡Â ,Ïa˜n‰«¿«≈¿
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ להתאים מבלי המאיר ≈≈«»

כאור  האור את שקולט למי עצמו את

ובמקום  המלך בארמון שמאיר השמש

מידה  באותה –]האשפה ולענייננו

שתחילתה  הרחמים מידות י"ג הארת

אור  שהוא "אֿל" בשם היא וכללותה

המאור, מעין הוא הארה וממילא היא

עצמו. סוף מאורֿאין

¯È‡Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎ·e¿»∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ
אלול  È˙ÈÂ¯‰בחודש ,‰Ê ÈeÏÈbƒ∆ƒ≈»

BfÓ בכל מאיר שהאור בלבד זו לא ƒ
באופן  גם להיות יכולה (וההארה אחד

אלא  פועל) ואינו נרגש שאינו כזה

ÏÎaL Ï-‡ ÌLc ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿≈≈∆¿»
‡e‰ Ï‡¯NÈc ,Ba¯˜aL ÏLBn‰Â ¯O‰ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈««¿«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»≈

„"eÈ ˙Bi˙B‡31Ï-‡ ¯N מידות י"ג של הגילוי ש"אֿל", לכך רמז ƒ«≈
האדם  על ושולט המושל "שר", להיות הופך שהוא כזה באופן מאיר הרחמים

"ישראל". מבני
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

מּיׂשראל  אחד ׁשּבכל לאלקּות ׁשהּביטּול ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹוזהּו

ּביׂשראל  ּכי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּביטּול ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא

מּמׁש עצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי ְִֵַַָָהּוא

ּדי"ג  הּגילּוי ועלֿידי מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשּלמעלה

ּומקֹורן  ׁשראׁשיתן (ׁשּבאלּול) הרחמים ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָמּדֹות

א-ל  ּבחינת  ּומתּגּלה מתעֹורר אֿל, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוכללּותן

ּדאלּול  ׁשהעבֹודה  וזהּו מּיׂשראל]. אחד ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבכל

עלֿידי  היא ׁשההתעֹוררּות אף לדֹודי, אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַהיא

רק  הּוא ׁשּמּלמעלה הּגילּוי ּכי מּלמעלה, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָהּגילּוי

ּדהאדם. הּפנימי הרצֹון מתּגּלה ׁשעלֿידֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָסיּבה

מּדֹות LÈÂז) ּדי"ג ׁשהּגילּוי ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְִִֵֶַַַ

הּפנימי  הרצֹון ּומגּלה מעֹורר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהרחמים

לפי  הּוא ּבאלקּות ּדיׂשראל ׁשהרצֹון ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹּדיׂשראל,

ּבי"ג  עילּוי נעׂשה ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשהם

היא  ׁשהּבריאה ּדזה הּוא, והענין הרחמים. ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּדֹות

יׂשראל  היא 32ּבׁשביל ּבזה הּכּונה רק 33, לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּגם  הּגילּויים , לכל אּלא העֹולם ְְִִִִֶַַַָָָָלבריאת

ּדי"ג  הּירידה ׁשעלֿידי נעלים. הכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָלּגיּלּויים

למעלה  מלכּותֹו, (היכל מּמקֹומם הרחמים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָמּדֹות

ּולגּלֹות  לעֹורר ּבכדי לּׂשדה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות)

ׁשהּכּונה  ּבהם מתּגּלה ּביׂשראל, הּפנימי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרצֹון

הּוא  ׁשּׁשר ׁשם יׂשראל ּבׁשביל היא ְְְִִִִֵֶֶָָָָּבהם

ּׁשּכתּוב 34ּבהעצמּות  מה עם זה לקּׁשר ויׁש .35 ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

למעלה  ׁשאין הּמל ׁשאפילּו נעבד, לּׂשדה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמל

מחיתֹו מּמּנּו ּכי לּׂשדה נעבד מה 36מּמּנּו, ּולפי , ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
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מסדר  למעלה הוא הביטול גם זו, אחרי

ודעת. מטעם ולמעלה »¿ŒÏÚÂוהדרגה
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האדם  פועל ההתעוררות ואת כוח

ההתעוררות  שאכן הוא והמענה עצמו.

מצד  דלתתא" "אתערותא בדרך היא

"אני  בדרך היא והעבודה עצמו האדם

בבד  שבד לכך סתירה זו ואין לדודי",

באדם  פועל אכן מלמעלה הגילוי

גדולה  ‰ÈeÏÈbפעולה Èkƒ«ƒ
‰ÏÚÓlnL כזה באופן פועל לא ∆ƒ¿«¿»

ב  יוצר אלא שהוא חדש דבר אדם

B„ÈŒÏÚL ‰aÈÒ ˜¯ ‡e‰«ƒ»∆«»
ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆»»«¿ƒƒ

Ì„‡‰c(בהעלם כי (אם בו שקיים ¿»»»
מלמעלה. ההתעוררות לפני גם

È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿«¿≈
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L מלמעלה l‚Óe‰הבא ¯¯BÚÓ ∆«ƒ¿ƒ»«¬ƒ¿≈¿«∆

Ï‡¯NÈc ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ מישראל אחד בכל קיים שכאמור למטה, »»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
מפני  היא לכך והסיבה ‰e‡בהעלם, ˙e˜Ï‡a Ï‡¯NÈc ÔBˆ¯‰L∆»»¿ƒ¿»≈∆¡…

,˙eÓˆÚ‰a ÌÈL¯LeÓ Ì‰L ÈÙÏ בעצמותו 'מושרשים' ישראל בני ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿»«¿
והשורש  ובפנימיות בעומק בו נמצאים היינו הוא, ברוך הקדוש של ומהותו

נמוכות) יותר בדרגות (ולא ומהותו בעצמותו הוא שלהם ∆¬»NÚ‰והמקור
ÈeÏÈÚ ויתרון ‰¯ÌÈÓÁ,ותוספת ˙BcÓ ‚"Èa ישראל בבני ופעולתם ƒ¿ƒ»«¬ƒ

בהארה  והוספה עילוי מביאה לאלוקות הפנימי הרצון את בהם ולגלות לעורר

ומבאר. שהולך כפי עצמה, האלוקית

‰‡È¯a‰L ‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆∆«¿ƒ»
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡È‰32, ובני ƒƒ¿ƒƒ¿»≈

כל  של והמטרה התכלית הם ישראל

‰È‡הבריאה  ‰Êa ‰ek‰33‡Ï ««»»»∆ƒ…
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï הגשמי ¯˜ הזה «ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ ‡l‡ האלוקיים ∆»¿»«ƒƒ

למטה, ÌÈÈelÈbÏמלמעלה Ìb««ƒƒ
ÌÈÏÚ ÈÎ‰ הדרגות של הארה שהם ¬ƒ«¬ƒ

באלוקות. ביותר ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהגבוהות
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒ

ÌÓB˜nÓ העליוןÏÎÈ‰) ƒ¿»≈«
,B˙eÎÏÓ מהיכל יוצא המלך במשל «¿

ובא  תמיד נמצא הוא בו מלכותו

הרחמים  מידות י"ג ובנמשל לשדה,

הגבוה  ומקורן משורשן יורדות

eÏLÏzL‰Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
שהוא  מלכותו" "היכל במשל הנקרא

האלוקי  האור שבהן מהדרגות נעלה

מסודר  השתלשלות' ב'סדר ומאיר יורד

OÏ„‰והדרגתי  בנמשל ) שעניינו «»∆
בדרגה  שנמצאים יהודים אותם הוא

לאלוקות  שלהם והרצון נחותה רוחנית

והסתר בהעלם BÚÏ¯¯נמצא È„Îaƒ¿≈¿≈
ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ˙Bl‚Ïe¿«»»«¿ƒƒ

,Ï‡¯NÈa הזו הירידה ידי ועל ¿ƒ¿»≈
Ì‰a ‰lb˙Ó עצמן בי"ג המידות ƒ¿«∆»∆

ÏÈ·La ‡È‰ Ì‰a ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ
‡e‰ ÌL¯ML Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿»

˙eÓˆÚ‰a34,כביכול כאן, ויש ¿»«¿
י"ג  וירידת הארת דוֿכיווני: תהליך

מגלה  למטה מלמעלה הרחמים מידות

ובמקביל  ישראל, בני של הפנימיות את

שלהם. הפנימית והמטרה הכוונה את עצמם הרחמים מידות בי"ג מגלה הדבר

·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ35eÏÈÙ‡L ,„·Ú ‰„OÏ CÏÓ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»∆∆¿»∆∆¡»∆¬ƒ
,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L CÏn‰ וכדברי העם, מכל  נעלה הוא שהרי «∆∆∆≈¿«¿»ƒ∆

אלוקיו  ה' אלא מעליו לו שאין OÏ„‰הרמב"ם „·Ú עבד כעין הוא ∆¡»«»∆
epnÓלשדה Èk בשדה הגדלה B˙ÈÁÓ36‰Óמהתבואה ÈÙÏe , ƒƒ∆ƒ¿»¿ƒ«
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יג il icece icecl ip`

LÈÂ העם ׁשל ׁשהרצֹון ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ֵֶֶֶַַָָָָָ

עצם  מּצד הּוא ,הּמל ּפני את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַלהקּביל

ּכל  ׁשל הּלב הּוא ׁשהּמל ּדכיון ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָמציאּותם.

ּבעצם 26העם  הּוא לּמל התקּׁשרּותם לכן , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּמל27מציאּותם  ּכאׁשר ׁשּמּכלֿמקֹום, אּלא , ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשההתקּׁשרּות  אפׁשר מקֹום, ּבריחּוק הם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוהעם

ׁשּלהם  הרצֹון ּגם) ּו(במילא ,לּמל ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם

ׁשהּמל ועלֿידי ּבהעלם, יהיּו ּפניו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלהקּביל

נמצאים, ׁשהם הּמקֹום ּבאֹותֹו ּבּׂשדה, ְְִִֵֶֶַַָָָהּוא

ּבגילּוי. הּוא ְִָָהרצֹון

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשההתעֹוררּות ּבהּנמׁשל, הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִִֶַַָ

ּגילּוי  עלֿידי הּבאה ְְִִֵַַָָָלתׁשּובה

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשּבאלּול, הרחמים מּדֹות ְֱֲִִֵֶֶֶַַָי"ג

הרצֹון  מתּגּלה הרחמים, מּדֹות ּדי"ג ְְֲִִִִֶַַַָָָהּגילּוי

ּבהמׁש מהּמבֹואר ּגם [וכּמּובן ּדיׂשראל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפנימי

ּדׁשם 28הּמאמר  ּבּׂשדה), ּדמל הּמׁשל (לאחרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּומקֹורן  מּדֹות הי"ג ּכל ראׁשית הּוא ְִִֵֵַָָא-ל

איןֿסֹוף  אֹור הּוא א-ל ׁשם וענין ְְְִֵֵֵַָָּוכללּותן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, וּיאר 29ּברּוֿהּוא הוי' אל ְֲֵֶֶַַָָָָָָ

ּבכּמה  [וכּמבֹואר העצם ּכמֹו הּוא ּדאֹור ְְְְְֶֶַַָָָָלנּו,

הּוא 30מקֹומֹות  ּדׁשפע לׁשפע, אֹור ּבין החילּוק ְְְִֵֶֶַַַ

הּמקּבל, ער לפי עצמֹו מצמצם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַׁשהּמׁשּפיע

מּיׂשראל  אחד ּובכל הּמאֹור]. מעין הּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָואֹור

א-ל  ּדׁשם ׁשהּגילּוי מּזֹו ויתירה זה, ּגילּוי ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָמאיר

והּמֹוׁשל  הּׂשר הּוא מּיׂשראל אחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבכל

אֹות  הּוא ּדיׂשראל יּו"ד ׁשּבקרּבֹו, אֿל.31ּיֹות ׂשר ְְְְִִִֵֵֶַָ
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ה"ו.26) פ"ג מלכים הל' רמב"ם ובכ"מ.27)ראה .25 ע' ח"ח .1050 ע' ח"ד לקו"ש ב.28)ראה לב, ראה תהלים 29)לקו"ת

כז. וש"נ.30)קיח, ואילך. תנח ע' ב' כרך חב"ד - הערכים ספר הפעולה.31)ראה התמדת על מורה שהיו"ד שם בלקו"ת

אֿל". "ישר הוא דישראל ד) (לב, בה"קיצור" ושם תמידי. הוא אֿל" ד"שר שהענין היינו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ הגילוי אחד ומצד נכונים הדברים שני כיצד ¿≈««≈»∆

ומצד  בתשובה ולשוב לאלוקות להתקרב מעורר אכן אלול בחודש מלמעלה

הוא  וההסבר עצמו, באדם תלויה וההתעוררות כוח נתינת אלא אינו שני

‡e‰ ,CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï ÌÚ‰ ÏL ÔBˆ¯‰L כתוצאה לא ∆»»∆»»¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆
אלא  מלמעלה מסוימת מהתגלות

Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vÓ ועצם ƒ«∆∆¿ƒ»
לו  שיהיה 'מחייבת' יהודי של המהות

לקבל  היינו המלך", פני "להקביל רצון

שמים. מלכות עול עצמו «≈¿ÔÂÈÎcעל
Ïk ÏL ·l‰ ‡e‰ CÏn‰L∆«∆∆«≈∆»

ÌÚ‰26, מלך לגבי הרמב"ם כלשון »»
לגבי  משל מהווה והדבר למטה ישראל

מלכי  מלך עם ישראל בני של השייכות

שהיא  הקדושֿברוךֿהוא, המלכים

החיות  ה"לב", הוא שה' באופן

ישראל  עם כל של ≈«ÔÎÏוהפנימיות,
ÌˆÚa ‡e‰ CÏnÏ Ì˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿»«∆∆¿∆∆

Ì˙e‡ÈˆÓ27, בהם שקיים דבר ¿ƒ»
להתעוררות  זקוק ולא מהותם בעצם

במינו  מיוחד גילוי «∆‡l‡באמצעות
,ÌB˜ÓŒÏknL שהשייכות למרות ∆ƒ»»

תמיד  וקיימת ועצמית פנימית היא

Ì‰ ÌÚ‰Â CÏn‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆¿»»≈
,ÌB˜Ó ˜eÁÈ¯a מזה ‡LÙ¯זה ¿ƒ»∆¿»

Ì‰lLייתכן ˙e¯M˜˙‰‰L∆«ƒ¿«¿∆»∆
ÔBˆ¯‰ (Ìb ‡ÏÈÓ·)e ,CÏnÏ«∆∆¿≈»«»»
eÈ‰È ÂÈt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï Ì‰lL∆»∆¿«¿ƒ∆»»ƒ¿

ÌÏÚ‰a,ביטוי לידי יבואו ולא ¿∆¿≈
CÏn‰L È„ÈŒÏÚÂ מהיכל יוצא ¿«¿≈∆«∆∆

והמלך אליהם, ומתגלה ‰e‡מלכותו
Ì‰L ÌB˜n‰ B˙B‡a ,‰„Oa«»∆¿«»∆≈
.ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ,ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»»¿ƒ
,ÏLÓp‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«ƒ¿»
 ֿ לקדושֿברוך ישראל בני שבין ביחס

eL˙Ï·‰הוא  ˙e¯¯BÚ˙‰‰L∆«ƒ¿¿ƒ¿»
‚"È ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈ƒ

,ÏeÏ‡aL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ שהג התעוררות לא אכן מחדש היא ילוי ƒ»«¬ƒ∆∆¡
אלא  אותה ‰¯ÌÈÓÁ,ויוצר ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈«ƒ¿ƒ»«¬ƒ

Ï‡¯NÈc ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Ó עצמם מצד בהם [Ô·enÎÂשקיים ƒ¿«∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡B·n‰Ó Ìb28 תורה ‰ÏLnבלקוטי È¯Á‡Ï) «≈«¿»¿∆¿≈««¬»¿«¬≈«»»

Ï-‡ ÌLc ,(‰„Oa CÏÓc'ה ("ה', המידות י"ג מנויות בו שבפסוק ¿∆∆«»∆¿≈≈
וכו' וחנון" רחום Ô¯B˜Óeאֿל ˙BcÓ ‚"È‰ Ïk ˙ÈL‡¯ ‡e‰ (≈ƒ»«ƒ¿»

Ô˙eÏÏÎe.המידות שאר כל כלולות שבו (המידה) והשם המקור ההתחלה, ¿»»
‡e‰ Ï-‡ ÌL ÔÈÚÂ אל המתייחס e‰ŒCe¯a‡השם ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿ƒ¿«≈≈≈»

·e˙kL BÓk ,LnÓ29'ÈÂ‰ Ï‡ «»¿∆»≈¬»»
,eÏ ¯‡iÂ קשור אֿל ששם הרי «»∆»

לנו", "ויאר האור, בעניין במיוחד

ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ ¯B‡c האור ¿¿»∆∆
הוא  האור, מקור ממאור, המתפשט

המובא  ובלשון והמקור, העצם מעין

מעין  "אור החסידות בתורת רבות

לאלה  דומות תכונות לו ויש המאור"

המאור  nÎa‰של ¯‡B·nÎÂ]¿«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó30 החסידות בתורת ¿
˜eÏÈÁ‰ ההבדל¯B‡ ÔÈa «ƒ≈
,ÚÙLÏ אור בין ההבדל ולדוגמה ¿∆«

של  להשפעה מהשמש המאיר השמש

התלמיד  אל מהרב ‰e‡שכל ÚÙLc¿∆«
ÚÈtLn‰L השפע את המוסר ∆««¿ƒ«

ÌˆÓˆÓ את ÈÙÏומתאים BÓˆÚ ¿«¿≈«¿¿ƒ
C¯Ú הקליטה ליכולת בהתאם ∆∆

של  ‰e‡והקבלה ¯B‡Â ,Ïa˜n‰«¿«≈¿
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ להתאים מבלי המאיר ≈≈«»

כאור  האור את שקולט למי עצמו את

ובמקום  המלך בארמון שמאיר השמש

מידה  באותה –]האשפה ולענייננו

שתחילתה  הרחמים מידות י"ג הארת

אור  שהוא "אֿל" בשם היא וכללותה

המאור, מעין הוא הארה וממילא היא

עצמו. סוף מאורֿאין

¯È‡Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎ·e¿»∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ
אלול  È˙ÈÂ¯‰בחודש ,‰Ê ÈeÏÈbƒ∆ƒ≈»

BfÓ בכל מאיר שהאור בלבד זו לא ƒ
באופן  גם להיות יכולה (וההארה אחד

אלא  פועל) ואינו נרגש שאינו כזה

ÏÎaL Ï-‡ ÌLc ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿≈≈∆¿»
‡e‰ Ï‡¯NÈc ,Ba¯˜aL ÏLBn‰Â ¯O‰ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈««¿«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»≈

„"eÈ ˙Bi˙B‡31Ï-‡ ¯N מידות י"ג של הגילוי ש"אֿל", לכך רמז ƒ«≈
האדם  על ושולט המושל "שר", להיות הופך שהוא כזה באופן מאיר הרחמים

"ישראל". מבני
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

מּיׂשראל  אחד ׁשּבכל לאלקּות ׁשהּביטּול ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹוזהּו

ּביׂשראל  ּכי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּביטּול ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא

מּמׁש עצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי ְִֵַַָָהּוא

ּדי"ג  הּגילּוי ועלֿידי מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשּלמעלה

ּומקֹורן  ׁשראׁשיתן (ׁשּבאלּול) הרחמים ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָמּדֹות

א-ל  ּבחינת  ּומתּגּלה מתעֹורר אֿל, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוכללּותן

ּדאלּול  ׁשהעבֹודה  וזהּו מּיׂשראל]. אחד ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבכל

עלֿידי  היא ׁשההתעֹוררּות אף לדֹודי, אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַהיא

רק  הּוא ׁשּמּלמעלה הּגילּוי ּכי מּלמעלה, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָהּגילּוי

ּדהאדם. הּפנימי הרצֹון מתּגּלה ׁשעלֿידֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָסיּבה

מּדֹות LÈÂז) ּדי"ג ׁשהּגילּוי ּדעלֿידי לֹומר, ¿≈ְְְִִֵֶַַַ

הּפנימי  הרצֹון ּומגּלה מעֹורר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהרחמים

לפי  הּוא ּבאלקּות ּדיׂשראל ׁשהרצֹון ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹּדיׂשראל,

ּבי"ג  עילּוי נעׂשה ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשהם

היא  ׁשהּבריאה ּדזה הּוא, והענין הרחמים. ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּדֹות

יׂשראל  היא 32ּבׁשביל ּבזה הּכּונה רק 33, לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּגם  הּגילּויים , לכל אּלא העֹולם ְְִִִִֶַַַָָָָלבריאת

ּדי"ג  הּירידה ׁשעלֿידי נעלים. הכי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָלּגיּלּויים

למעלה  מלכּותֹו, (היכל מּמקֹומם הרחמים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָמּדֹות

ּולגּלֹות  לעֹורר ּבכדי לּׂשדה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות)

ׁשהּכּונה  ּבהם מתּגּלה ּביׂשראל, הּפנימי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרצֹון

הּוא  ׁשּׁשר ׁשם יׂשראל ּבׁשביל היא ְְְִִִִֵֶֶָָָָּבהם

ּׁשּכתּוב 34ּבהעצמּות  מה עם זה לקּׁשר ויׁש .35 ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

למעלה  ׁשאין הּמל ׁשאפילּו נעבד, לּׂשדה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמל

מחיתֹו מּמּנּו ּכי לּׂשדה נעבד מה 36מּמּנּו, ּולפי , ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
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בראשית.32) ר"פ ספר 33)פירש"י - מנחם תורת גם ואילך.ראה קצט ע' אב פרטים 34)המאמרים כמה שם תו"מ וראה

ח.35)בזה. ה, הפשוט 36)קהלת דפירוש ואילך, סע"א קכט, שרה חיי (בהוספות) ביאוה"ז וראה שם. הראב"ע פירוש

ופירותיו. מתבואותיו השפע לקבל שצריך נעבד לשדה המלך שגם הוא בהכתוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ לכך הפנימי ‡Á„הטעם ÏÎaL ˙e˜Ï‡Ï ÏeËÈa‰L ¿∆∆«ƒ∆¡…∆¿»∆»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÏeËÈa ‡e‰ Ï‡¯NiÓ למה ומעבר מעל ƒƒ¿»≈ƒ∆¿«¿»ƒ««»««
וההיגיון  השכל עלֿפי ‡B¯שמתחייב ÈeÏÈb ‡e‰ Ï‡¯NÈa Èkƒ¿ƒ¿»≈ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL LnÓ BÓˆÚ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»«¿«»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האור  כלפי בהתבטלות שמדובר וכיוון

בסדר  שבא מהאור שלמעלה האלוקי

זו  הדרגות של ב'השתלשלות' והדרגה

מסדר  למעלה הוא הביטול גם זו, אחרי

ודעת. מטעם ולמעלה »¿ŒÏÚÂוהדרגה
˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰ È„È¿≈«ƒ¿ƒ
(ÏeÏ‡aL) ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆∆¡
Ô˙eÏÏÎe Ô¯B˜Óe Ô˙ÈL‡¯L∆≈ƒ»¿»¿»»
‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ,ÏŒ‡ ‡e‰≈ƒ¿≈ƒ¿«∆
„Á‡ ÏÎaL Ï-‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¿»∆»

.[Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈
‡È‰ ÏeÏ‡c ‰„B·Ú‰L e‰ÊÂ¿∆∆»¬»∆¡ƒ
˙e¯¯BÚ˙‰‰L Û‡ ,È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿¿
ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«ƒ

,‰ÏÚÓlÓ הסתירה מיושבת מעתה ƒ¿«¿»
הביאור  בין לעיל שעלתה לכאורה

מעורר  אלול בחודש מלמעלה שהגילוי

נתינת  אלא שאינו לביאור האדם, את

האדם  פועל ההתעוררות ואת כוח

ההתעוררות  שאכן הוא והמענה עצמו.

מצד  דלתתא" "אתערותא בדרך היא

"אני  בדרך היא והעבודה עצמו האדם

בבד  שבד לכך סתירה זו ואין לדודי",

באדם  פועל אכן מלמעלה הגילוי

גדולה  ‰ÈeÏÈbפעולה Èkƒ«ƒ
‰ÏÚÓlnL כזה באופן פועל לא ∆ƒ¿«¿»

ב  יוצר אלא שהוא חדש דבר אדם

B„ÈŒÏÚL ‰aÈÒ ˜¯ ‡e‰«ƒ»∆«»
ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆»»«¿ƒƒ

Ì„‡‰c(בהעלם כי (אם בו שקיים ¿»»»
מלמעלה. ההתעוררות לפני גם

È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿«¿≈
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L מלמעלה l‚Óe‰הבא ¯¯BÚÓ ∆«ƒ¿ƒ»«¬ƒ¿≈¿«∆

Ï‡¯NÈc ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ מישראל אחד בכל קיים שכאמור למטה, »»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
מפני  היא לכך והסיבה ‰e‡בהעלם, ˙e˜Ï‡a Ï‡¯NÈc ÔBˆ¯‰L∆»»¿ƒ¿»≈∆¡…

,˙eÓˆÚ‰a ÌÈL¯LeÓ Ì‰L ÈÙÏ בעצמותו 'מושרשים' ישראל בני ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿»«¿
והשורש  ובפנימיות בעומק בו נמצאים היינו הוא, ברוך הקדוש של ומהותו

נמוכות) יותר בדרגות (ולא ומהותו בעצמותו הוא שלהם ∆¬»NÚ‰והמקור
ÈeÏÈÚ ויתרון ‰¯ÌÈÓÁ,ותוספת ˙BcÓ ‚"Èa ישראל בבני ופעולתם ƒ¿ƒ»«¬ƒ

בהארה  והוספה עילוי מביאה לאלוקות הפנימי הרצון את בהם ולגלות לעורר

ומבאר. שהולך כפי עצמה, האלוקית

‰‡È¯a‰L ‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆∆«¿ƒ»
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡È‰32, ובני ƒƒ¿ƒƒ¿»≈

כל  של והמטרה התכלית הם ישראל

‰È‡הבריאה  ‰Êa ‰ek‰33‡Ï ««»»»∆ƒ…
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï הגשמי ¯˜ הזה «ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ ‡l‡ האלוקיים ∆»¿»«ƒƒ

למטה, ÌÈÈelÈbÏמלמעלה Ìb««ƒƒ
ÌÈÏÚ ÈÎ‰ הדרגות של הארה שהם ¬ƒ«¬ƒ

באלוקות. ביותר ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהגבוהות
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒ

ÌÓB˜nÓ העליוןÏÎÈ‰) ƒ¿»≈«
,B˙eÎÏÓ מהיכל יוצא המלך במשל «¿

ובא  תמיד נמצא הוא בו מלכותו

הרחמים  מידות י"ג ובנמשל לשדה,

הגבוה  ומקורן משורשן יורדות

eÏLÏzL‰Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
שהוא  מלכותו" "היכל במשל הנקרא

האלוקי  האור שבהן מהדרגות נעלה

מסודר  השתלשלות' ב'סדר ומאיר יורד

OÏ„‰והדרגתי  בנמשל ) שעניינו «»∆
בדרגה  שנמצאים יהודים אותם הוא

לאלוקות  שלהם והרצון נחותה רוחנית

והסתר בהעלם BÚÏ¯¯נמצא È„Îaƒ¿≈¿≈
ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯‰ ˙Bl‚Ïe¿«»»«¿ƒƒ

,Ï‡¯NÈa הזו הירידה ידי ועל ¿ƒ¿»≈
Ì‰a ‰lb˙Ó עצמן בי"ג המידות ƒ¿«∆»∆

ÏÈ·La ‡È‰ Ì‰a ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ
‡e‰ ÌL¯ML Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿»

˙eÓˆÚ‰a34,כביכול כאן, ויש ¿»«¿
י"ג  וירידת הארת דוֿכיווני: תהליך

מגלה  למטה מלמעלה הרחמים מידות

ובמקביל  ישראל, בני של הפנימיות את

שלהם. הפנימית והמטרה הכוונה את עצמם הרחמים מידות בי"ג מגלה הדבר

·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ35eÏÈÙ‡L ,„·Ú ‰„OÏ CÏÓ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»∆∆¿»∆∆¡»∆¬ƒ
,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L CÏn‰ וכדברי העם, מכל  נעלה הוא שהרי «∆∆∆≈¿«¿»ƒ∆

אלוקיו  ה' אלא מעליו לו שאין OÏ„‰הרמב"ם „·Ú עבד כעין הוא ∆¡»«»∆
epnÓלשדה Èk בשדה הגדלה B˙ÈÁÓ36‰Óמהתבואה ÈÙÏe , ƒƒ∆ƒ¿»¿ƒ«
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ּבּזהר  עילאה 37ּׁשּכתּוב מל ּדא ,מל מאן ִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּׂשד  ּכביכֹול דאתחּבר מחיתֹו ׁשּגם לֹומר יׁש ה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עילאה  מל ונמׁש38ׁשל ׁשּיֹורד עלֿידי הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  ּבֹו ׁשהּכּונה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּׂשדה,

מה  ועלּֿפי ּבהעצמּות. ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשביל

ּבּזהר  ׂשדה 37ּׁשּכתּוב ׂשדה, ואית ׂשדה אית ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לֹומר  יׁש ּד'לעּומתֿזה', וׂשדה ּדענין 39ּדקדּוׁשה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

וההמׁשכה  הּירידה (ׁשעלֿידי נעבד לׂשדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל

ּבעיקר  הּוא עילאה) ּבמל עילּוי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָלּׂשדה,

ׁשּלמעלה  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגילּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעלֿידי

עילאה  מל הּוא (ּדבכללּות )40מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

(ׂשדה  ּבּמדּבר הּנמצאים ליׂשראל ּגם 41הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּפנימי  הרצ ֹון מת ּגּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּד'לעּומתֿזה')

ּד'לעּומתֿזה') (ׂשדה מּמדּבר ויֹוצאים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּלהם,

ּכי  .הּמל ּפני את להקּביל ּדקדּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָלׂשדה

ּבתכלית  ּתחילה ׁשהי ּו ּדיׂשראל הּתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

ּדיׂשראל, הּפנימּיּות יֹותר עֹוד מתּגּלה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהריחּוק,

הּוא  החטא) ּבׁשעת (ּגם האמיתי ְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשרצֹונם

ׁשּתקפם  הּוא ׁשּיצרם רק [ּכפרּוׁש42ּבאלקּות, ְְְֱִֵֶֶֶַָָָֹ

צדק' הּפסּוק 43ה'צמח מצאּה44על ּבּׂשדה ּכי ְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשהּנערה  ׁשּגם לּה, מֹוׁשיע ואין הּנערה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָצעקה

מּזֹו, ויתירה ּד'לעּומתֿזה', ּבּׂשדה היא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ(הּנׁשמה)

וׁשכב  ּבּה החזיק ׂשדה איׁש ׁשעׂשו ּגרם ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
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א.37) קכב, יש 38)ח"א מלך, על קאי נעבד פשוטו שלפי כיון אבל מלך. על ולא שדה על קאי שנעבד מפרש שם בזהר

עילאה. מלך הוא שמלך להפירוש גם זה לפירוש ואילך.39)מקום קעא ע' אב המאמרים ספר - מנחם תורת עד"ז וראה

שמלך 40) ואילך) רכג ס"ע שם ריח; ס"ע עת"ר (סה"מ עת"ר נחמו בד"ה אבל ז"א. הוא עילאה שמלך שם בביאוה"ז

מהשתלשלות. שלמעלה הכתר הוא "לפעמים 41)עילאה ובמכלול) בשרשים הרד"ק (בשם סע"ב קמג, תולדות אוה"ת ראה

מדבר". והפירוש שדה ספ"ב.42)נאמר גירושין הל' ואילך.43)רמב"ם א קמד, שם כז.44)אוה"ת כב, תצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa ·e˙kM37¯aÁ˙‡„ ‰‡ÏÈÚ CÏÓ ‡c ,CÏÓ Ô‡Ó ∆»«…«»∆∆»∆∆ƒ»»¿ƒ¿«≈

,‰„OÏ,לשדה שהתחבר העליון המלך זה מלך, ÌbLמיהו ¯ÓBÏ LÈ «»∆≈«∆«
‰‡ÏÈÚ CÏÓ ÏL ÏBÎÈ·k B˙ÈÁÓ38 ֿ הקדושֿברוך העליון, המלך ƒ¿»ƒ¿»∆∆∆ƒ»»

OÏ„‰,הוא, CLÓÂ „¯BiL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ י"ג שירידת לעיל וכאמור «¿≈∆≈¿ƒ¿»«»∆
למטה  להאיר מלמעלה הרחמים מידות

עצמם בהם ויתרון עילוי Èkƒמוסיפה
‰ek‰L ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«∆∆««»»

Ba כ במלך È‰ƒ‡ביכול,העליון,
ÌL¯ML Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿»

˙eÓˆÚ‰a באה הזו הכוונה וכאשר ¿»«¿
עילוי  מוסיף זה הרי וגילוי ביטוי לידי

למעלה. ויתרון

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ37 ¿«ƒ«∆»«…«
,‰„N ˙È‡Â ‰„N ˙È‡ שדה יש ƒ»∆¿ƒ»∆

של  שונים סוגים שיש היינו שדה, ויש

NÂ„‰שדה ‰Le„˜c ‰„N»∆ƒ¿»¿»∆
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c לכלל בהתאם ƒ¿«∆

כנגדו  יש שבקדושה דבר שלכל הידוע

(הנקרא  אחרא' ה'סטרא בצד דבר

בקהלת  לכתוב בהתאם זה" "לעומת

האלוקים") עשה זה לעומת זה "את

¯ÓBÏ LÈ39CÏÓ ÔÈÚc , ≈«¿ƒ¿«∆∆
È„ÈŒÏÚL) „·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»∆«¿≈

‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰ למטה «¿ƒ»¿««¿»»
ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,‰„OÏ תוספת «»∆«¬∆ƒ

ÏÈÚ‡‰ויתרון CÏÓa במלך ¿∆∆ƒ»»
לי"ג  במיוחד הכוונה ובענייננו העליון,

הרחמים  ŒÏÚמידות ¯˜ÈÚa ‡e‰ (¿ƒ»«
˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L È„È¿≈∆«ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¿«¿»
‡e‰ ˙eÏÏÎ·c) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»

‰‡ÏÈÚ CÏÓ40'עליון' בכללות כי ∆∆ƒ»»
מ'סדר  שלמעלה לבחינות מתייחס

למטה  מלמעלה האלוקי האור ירידת של הרגיל Ìbהשתלשלות' ‡e‰ («
‰„N) ¯a„na ÌÈ‡ˆÓp‰ Ï‡¯NÈÏ41'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c שלעומת ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»∆ƒ¿«∆

תבואה, המצמיח שדה בדוגמת חיובי עניין שמסמל קדושה של "שדה"

לעיל  וכנזכר זרועה" לא "ארץ שהוא למדבר נמשל זה דלעומת "שדה"

רצויים  לא ומעשים דיבורים למחשבות, משל הוא התוספת ),"מדבר" ועיקר

נמשך  שהאור מכך כתוצאה דווקא היא הרחמים מידות י"ג בהארת והעילוי

הוא  הדבר וטעם ל"מדבר". אפילו אלא ל"שדה" רק לא ביותר, למטה ויורד

Ì‰lL,כיון  ÈÓÈt ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL מהארה כתוצאה ∆«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿ƒƒ∆»∆
וביטוי  גילוי לידי בא לאלוקות להתקרב ישראל בבני הקיים הפנימי הרצון זו

‰Le„˜c ‰„NÏ ('‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‰„N) ¯a„nÓ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿»
CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï.שמים מלכות עול עליהם מקבלים – ובנמשל ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆

והעילוי  התוספת מדוע ביאור וליתר

ידי  על דווקא היא הרחמים מידות בי"ג

ומעוררים  ביותר למטה יורדים שהם

רוחנית  בדרגה שנמצא מי את גם

"מדבר": מאד, נחותה

Ï‡¯NÈc ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿»≈
˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÈÁz eÈ‰L∆»¿ƒ»¿«¿ƒ

,˜eÁÈ¯‰ שינוי של תהליך שהיא »ƒ
מתכלית  הקצה אל הקצה מן ומהפך

גדולה, להתקרבות «»¿lb˙Óƒ‰הריחוק
,Ï‡¯NÈc ˙eiÓÈt‰ ¯˙BÈ „BÚ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
מאד, רחוק היה שלא מי אצל כי

גדול  שינוי מבטאת לא וההתקרבות

של  גדולה כך כל התגלות אין מאד,

מתקרבים  כאשר אבל פנימיותו.

באה  הפנימיות אזי הריחוק" מ"תכלית

מתגלה  בכך כי מאד חזק ביטוי לידי

˙ÚLa Ìb) È˙ÈÓ‡‰ ÌBˆ¯L∆¿»»¬ƒƒ«ƒ¿«
‡ËÁ‰ חוטא שהאדם בעת אפילו «≈¿

והפנימי  האמיתי שרצונו משום זה הרי

שעה, לפי נעלם לאלוקות קרוב להיות

חל  לא שלו ובפנימיות באמת אבל

שלו  האמיתי הרצון מצב ובכל )שינוי
Ì¯ˆiL ˜¯ ,˙e˜Ï‡a ‡e‰∆¡…«∆ƒ¿»

ÌÙ˜zL ‡e‰42 הרמב"ם כדברי ∆¿»»
גט  לתת חייב אדם שכאשר הידועים

אם לאשתו  גם הרי התורה, עלֿפי

שבית  בגלל הגט את נתן הוא למעשה

כשר  הגט זאת, לעשות עליו כפה הדין

ה' רצון את לקיים רוצה יהודי כל דבר של לאמיתו כי מדעתו, כניתן ונחשב

נתון  הוא שעה שלפי רק התורה לפי להתנהג הוא שלו האמיתי והרצון

יצרו  ˆ„˜'להשפעת ÁÓˆ'‰ Le¯Ùk]43˜eÒt‰ ÏÚ44‰„Oa Èk ¿≈∆«∆∆««»ƒ«»∆
‰¯Úp‰Lk ÌbL ,dÏ ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ d‡ˆÓ¿»»»¬»««¬»¿≈ƒ«»∆«¿∆««¬»

ÊŒ˙ÓeÚÏ'c‰',ובנמשל ( ‰„Oa ‡È‰ (‰ÓLp‰ מאד ורחוקה «¿»»ƒ«»∆ƒ¿«∆
fL‰מאלוקות  ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ הגדול N„‰הריחוק LÈ‡ ÂNÚL Ì¯b ƒ≈»ƒ∆∆»«∆≈»ƒ»∆

dnÚ ·ÎLÂ da ˜ÈÊÁ‰45, היא שלה והירידה שההתרחקות היינו ∆¡ƒ»¿»«ƒ»
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

הּוא 45עּמּה ּדהּנׁשמה הרצֹון אז ּגם הּנה , ְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשעׂשו  זה על נפׁשּה ּבמר צֹועקת והיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה,

ועלֿידיֿזה  הּנערה, צעקה ּבּה, מחזיק ׂשדה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאיׁש

ׁשּנמׁש לּה, מֹוׁשיע מּבחינת 'אין' יׁשּועה לּה ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּגילּוי  וכיון מהׁשּתלׁשלּות]. ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין,

ּבהעצמּות) ׁשרׁשם (ׁשּמּצד ּדיׂשראל הּפנימי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָרצֹון

ּתחילה  ׁשהיּו ּדיׂשראל הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּוא

העילּוי  לכן (מדּבר), ּד'לעּומתֿזה' ְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּׂשדה

והמׁשכתם  ירידתם  עלֿידי מּדֹות ּבהי"ג ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבעיקר הּוא האדם, את לעֹורר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלמּטה

ּבתכלית  ּתחילה ׁשהיּו אּלה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּמעֹוררים

ִָהריחּוק.

ראׁשיּֿתבֹות e‰ÊÂח) לי ודֹודי לדֹודי אני ¿∆ְְֲִִִִֵֵָ

לֹומר  ּדיׁש לי 46אלּול, ׁשּודֹודי ְְֱִִֵֶַ

הּגילּוי  על (ּבעיקר) קאי אלּול ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבראׁשיּֿתב ֹות

ודֹודי  ׁשּנאמר וזה ׁשּבאלּול. הרחמים  מּדֹות ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָּדי"ג

מּדֹות  ּדי"ג ׁשהּגילּוי [אף לדֹודי אני לאחרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַלי

העבֹודה  על ּכח' ה'ּנתינת הּוא ׁשּבאלּול ְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹהרחמים

אני  - הענינים ּבפנימּיּות ּכי הּוא, לדֹודי] ְְְֲֲִִִִִִִִִַָָּדאני

לי  מּודֹודי  למעלה הּוא האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִִִַַָָָָלדֹודי

ז) ּוסעיף ו (סעיף וכּנ"ל מלמעלה), ְְְְְִִִִַַַָ(ּגילּוי

היא  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ּבהּגילּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשהּכּונה

נעׂשה  ועלֿידיֿזה האדם, עבֹודת לעֹורר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכדי

ּבזה. ענינים ּוׁשני הרחמים. מּדֹות ּבי"ג ְְְֲִִִִִֵֶַָָָעילּוי

עלֿידי  מּלמעלה ּבהּגילּוי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהעילּוי

(ּכּנ"ל  האדם את לעֹורר ּבכדי למּטה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָירידתֹו

התעֹוררּות  עלֿידי ׁשּנעׂשה והעילּוי ז), ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָסעיף

ׁשני  - עצמֹו ּובזה ּבפֹועל. ּדהאדם ְְְְְֵֶַַָָָָָּתׁשּובה

ּדּלמעלה  הּתענּוג ׁשּמּצד העילּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָענינים.

- הּתׁשּובה ּבעבֹודת ּובפרט האדם, ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

מתּגּלה  ועלֿידיֿזה יפֹות, ּפנים ּבסבר כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמקּבל

עצמם  ׁשּביׂשראל העצמי הּתענּוג ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחרּֿכ
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כה.45) כב, ואילך.46)שם רכח ס"ע אלול המאמרים ספר - מנחם תורת ראה - בזה ביאור עוד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביותר  ‡Êגדולה Ìb ‰p‰ הגדולה הירידה ÓLp‰c‰למרות ÔBˆ¯‰ ƒ≈«»»»¿«¿»»

LÈ‡ ÂNÚL ‰Ê ÏÚ dLÙ ¯Óa ˙˜ÚBˆ ‡È‰Â ,‰Le„wa ‡e‰«¿»¿ƒ∆∆¿««¿»«∆∆≈»ƒ
,da ˜ÈÊÁÓ ‰„N שנאמר ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כמו ,‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ »∆«¬ƒ»»¬»««¬»¿«¿≈∆

'ÔÈ‡' ו הנחות ממצבה אותה ÚeLÈ‰מצילה dÏ CLÓpL ,dÏ ÚÈLBÓ ≈ƒ«»∆ƒ¿»»¿»
ולהתקרב  להתעלות לה ומסייעת

לה  נמשכת הזו והישועה לאלוקות,

‰ÏÚÓlL ,ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
.[˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯ ÈeÏÈbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»«¿ƒƒ
Ï‡¯NÈc לאלוקות קרובים להיות ¿ƒ¿»≈

˙eÓˆÚ‰a ÌL¯L „vnL) קיים ∆ƒ«»¿»¿»«¿
מאד  נתרחקו אם אפילו תמיד, )בהם
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
‰„Oa ‰ÏÈÁz eÈ‰L Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆»¿ƒ»«»∆

,(¯a„Ó) '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c וכאמור ƒ¿«∆ƒ¿»
חזק  ביטוי לידי ובא מתגלה זה שרצון

מתוך  היא כשההתקרבות דווקא ובולט

גדול  NÚpL‰ריחוק ÈeÏÈÚ‰ ÔÎÏ»≈»ƒ∆«¬∆
Ì˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ˙BcÓ ‚"È‰a¿«ƒ«¿≈¿ƒ»»
˙‡ ¯¯BÚÏ ‰hÓÏ Ì˙ÎLÓ‰Â¿«¿»»»¿«»¿≈∆
È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚa ‡e‰ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ»«¿≈
eÈ‰L ‰l‡ ˙‡ ÌÈ¯¯BÚnL∆¿¿ƒ∆≈∆∆»

˜eÁÈ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÈÁz כי ¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
גדולה  התעוררות נפעלת בכך דווקא

גדולה. והתקרבות

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡ e‰ÊÂ (Á¿∆¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
LÈc ,ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈¡¿≈

¯ÓBÏ46ŒÈL‡¯aL ÈÏ È„B„eL «∆¿ƒƒ∆¿»≈
ÏeÏ‡ ˙B·z התגלות שמשמעותו ≈¡

("לי") למטה ("דודי) ≈̃«‡Èמלמעלה
‰ÈeÏÈbמכוון ÏÚ (¯˜ÈÚa)¿ƒ»««ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc¿ƒ»«¬ƒ
È„B„Â ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .ÏeÏ‡aL∆∆¡¿∆∆∆¡«¿ƒ
Û‡] È„B„Ï È‡ È¯Á‡Ï ÈÏƒ¿«¬≈¬ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿ƒ»«¬ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ ÏeÏ‡aL∆∆¡«¿ƒ«…«

È„B„Ï È‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ ואם «»¬»«¬ƒ¿ƒ
הפוך  להיות צריך היה הדברים סדר כן

– מלמעלה התגלות תהיה שתחילה

ההתעוררות  תבוא כך ואחר לי", "דודי

שהרי  לדודי" "אני – מלמטה

בכוח  היא מלמטה ההתעוררות

"אני  דווקא הוא בפסוק הדברים שסדר לכך והטעם מלמעלה] ההתגלות

לי" "ודודי כך ואחר תחילה -לדודי" ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Èk ,‡e‰ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÈeÏÈb) ÈÏ È„B„eÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (Ì„‡‰ ˙„B·Ú) È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ¬«»»»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ

,(‰ÏÚÓÏÓ של וכן הבריאה כל של והתכלית שהעיקר לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿«¿»
היא  מלמעלה העליונים הגילויים

האדם  עבודת בשביל ישראל", "בשביל

ÛÈÚÒeלמטה  Â ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ¿ƒ
‚"Èc ÈeÏÈb‰a ‰ek‰L (Ê∆««»»¿«ƒ¿
È„Îa ‡È‰ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒƒƒ¿≈
ŒÏÚÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯¯BÚÏ¿≈¬«»»»¿«
‚"Èa ÈeÏÈÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ"לדודי "אני ולכן ƒ»«¬ƒ
היא  ההתחלה כי לי", ל"ודודי קודם

הוא  וההמשך האדם, עבודת בעיקר,

שנעשה  והתוספת העילוי – התוצאה

עצמם. הרחמים מידות בי"ג זה ידי על

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLe שנפעל ביתרון ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
- האחד עצמן. המידות ÈeÏÈÚ‰»ƒבי"ג

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰a ‰NÚpL∆«¬∆¿«ƒƒ¿«¿»
È„Îa ‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»ƒ¿≈
Ï"pk) Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»»»««

,(Ê ÛÈÚÒ בגלל שנפעל העילוי היינו ¿ƒ
- והשני הירידה, ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒעצם

˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿¿
‰Ê·e .ÏÚBÙa Ì„‡‰c ‰·eLz¿»¿»»»¿«»∆
האדם  עבודת ידי על שנפעל בעילוי

.ÌÈÈÚ ÈL - BÓˆÚ- האחד «¿¿≈ƒ¿»ƒ
‚eÚz‰ „vnL ÈeÏÈÚ‰»ƒ∆ƒ«««¬
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL ‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆«¬«»»»
עבודת  כיצד באריכות לעיל כמבואר

תענוג  וגורמת מעוררת למטה האדם

B·Úa„˙למעלה Ë¯Ù·eƒ¿»«¬«
¯·Òa 'eÎ Ïa˜Ó - ‰·eLz‰«¿»¿«≈¿≈∆

,˙BÙÈ ÌÈt- התענוג השני Âעניין »ƒ»¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ התענוג התעוררות - «¿≈∆

‡CkŒ¯Áלמעלה ‰lb˙Óƒ¿«∆««»
Ï‡¯NÈaL ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰««¬»«¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÌÓˆÚ מתגלה בתחילה כלומר, «¿»
העליון  התענוג למעלה ומתעורר

ישראל  בני של מעשיהם ידי על שנגרם

המקרבת  שלהם התשובה ועבודת

מתגלה  כך ואחר לאלוקות, אותם
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טו il icece icecl ip`

ּבּזהר  עילאה 37ּׁשּכתּוב מל ּדא ,מל מאן ִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּׂשד  ּכביכֹול דאתחּבר מחיתֹו ׁשּגם לֹומר יׁש ה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עילאה  מל ונמׁש38ׁשל ׁשּיֹורד עלֿידי הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  ּבֹו ׁשהּכּונה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּׂשדה,

מה  ועלּֿפי ּבהעצמּות. ׁשּׁשרׁשם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשביל

ּבּזהר  ׂשדה 37ּׁשּכתּוב ׂשדה, ואית ׂשדה אית ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לֹומר  יׁש ּד'לעּומתֿזה', וׂשדה ּדענין 39ּדקדּוׁשה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

וההמׁשכה  הּירידה (ׁשעלֿידי נעבד לׂשדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל

ּבעיקר  הּוא עילאה) ּבמל עילּוי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָלּׂשדה,

ׁשּלמעלה  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגילּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעלֿידי

עילאה  מל הּוא (ּדבכללּות )40מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

(ׂשדה  ּבּמדּבר הּנמצאים ליׂשראל ּגם 41הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּפנימי  הרצ ֹון מת ּגּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּד'לעּומתֿזה')

ּד'לעּומתֿזה') (ׂשדה מּמדּבר ויֹוצאים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּלהם,

ּכי  .הּמל ּפני את להקּביל ּדקדּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָלׂשדה

ּבתכלית  ּתחילה ׁשהי ּו ּדיׂשראל הּתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

ּדיׂשראל, הּפנימּיּות יֹותר עֹוד מתּגּלה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהריחּוק,

הּוא  החטא) ּבׁשעת (ּגם האמיתי ְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשרצֹונם

ׁשּתקפם  הּוא ׁשּיצרם רק [ּכפרּוׁש42ּבאלקּות, ְְְֱִֵֶֶֶַָָָֹ

צדק' הּפסּוק 43ה'צמח מצאּה44על ּבּׂשדה ּכי ְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכׁשהּנערה  ׁשּגם לּה, מֹוׁשיע ואין הּנערה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָצעקה

מּזֹו, ויתירה ּד'לעּומתֿזה', ּבּׂשדה היא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ(הּנׁשמה)

וׁשכב  ּבּה החזיק ׂשדה איׁש ׁשעׂשו ּגרם ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
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א.37) קכב, יש 38)ח"א מלך, על קאי נעבד פשוטו שלפי כיון אבל מלך. על ולא שדה על קאי שנעבד מפרש שם בזהר

עילאה. מלך הוא שמלך להפירוש גם זה לפירוש ואילך.39)מקום קעא ע' אב המאמרים ספר - מנחם תורת עד"ז וראה

שמלך 40) ואילך) רכג ס"ע שם ריח; ס"ע עת"ר (סה"מ עת"ר נחמו בד"ה אבל ז"א. הוא עילאה שמלך שם בביאוה"ז

מהשתלשלות. שלמעלה הכתר הוא "לפעמים 41)עילאה ובמכלול) בשרשים הרד"ק (בשם סע"ב קמג, תולדות אוה"ת ראה

מדבר". והפירוש שדה ספ"ב.42)נאמר גירושין הל' ואילך.43)רמב"ם א קמד, שם כז.44)אוה"ת כב, תצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa ·e˙kM37¯aÁ˙‡„ ‰‡ÏÈÚ CÏÓ ‡c ,CÏÓ Ô‡Ó ∆»«…«»∆∆»∆∆ƒ»»¿ƒ¿«≈

,‰„OÏ,לשדה שהתחבר העליון המלך זה מלך, ÌbLמיהו ¯ÓBÏ LÈ «»∆≈«∆«
‰‡ÏÈÚ CÏÓ ÏL ÏBÎÈ·k B˙ÈÁÓ38 ֿ הקדושֿברוך העליון, המלך ƒ¿»ƒ¿»∆∆∆ƒ»»

OÏ„‰,הוא, CLÓÂ „¯BiL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ י"ג שירידת לעיל וכאמור «¿≈∆≈¿ƒ¿»«»∆
למטה  להאיר מלמעלה הרחמים מידות

עצמם בהם ויתרון עילוי Èkƒמוסיפה
‰ek‰L ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«∆∆««»»

Ba כ במלך È‰ƒ‡ביכול,העליון,
ÌL¯ML Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿»

˙eÓˆÚ‰a באה הזו הכוונה וכאשר ¿»«¿
עילוי  מוסיף זה הרי וגילוי ביטוי לידי

למעלה. ויתרון

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ37 ¿«ƒ«∆»«…«
,‰„N ˙È‡Â ‰„N ˙È‡ שדה יש ƒ»∆¿ƒ»∆

של  שונים סוגים שיש היינו שדה, ויש

NÂ„‰שדה ‰Le„˜c ‰„N»∆ƒ¿»¿»∆
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c לכלל בהתאם ƒ¿«∆

כנגדו  יש שבקדושה דבר שלכל הידוע

(הנקרא  אחרא' ה'סטרא בצד דבר

בקהלת  לכתוב בהתאם זה" "לעומת

האלוקים") עשה זה לעומת זה "את

¯ÓBÏ LÈ39CÏÓ ÔÈÚc , ≈«¿ƒ¿«∆∆
È„ÈŒÏÚL) „·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»∆«¿≈

‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰ למטה «¿ƒ»¿««¿»»
ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,‰„OÏ תוספת «»∆«¬∆ƒ

ÏÈÚ‡‰ויתרון CÏÓa במלך ¿∆∆ƒ»»
לי"ג  במיוחד הכוונה ובענייננו העליון,

הרחמים  ŒÏÚמידות ¯˜ÈÚa ‡e‰ (¿ƒ»«
˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L È„È¿≈∆«ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¿«¿»
‡e‰ ˙eÏÏÎ·c) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»

‰‡ÏÈÚ CÏÓ40'עליון' בכללות כי ∆∆ƒ»»
מ'סדר  שלמעלה לבחינות מתייחס

למטה  מלמעלה האלוקי האור ירידת של הרגיל Ìbהשתלשלות' ‡e‰ («
‰„N) ¯a„na ÌÈ‡ˆÓp‰ Ï‡¯NÈÏ41'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c שלעומת ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»∆ƒ¿«∆

תבואה, המצמיח שדה בדוגמת חיובי עניין שמסמל קדושה של "שדה"

לעיל  וכנזכר זרועה" לא "ארץ שהוא למדבר נמשל זה דלעומת "שדה"

רצויים  לא ומעשים דיבורים למחשבות, משל הוא התוספת ),"מדבר" ועיקר

נמשך  שהאור מכך כתוצאה דווקא היא הרחמים מידות י"ג בהארת והעילוי

הוא  הדבר וטעם ל"מדבר". אפילו אלא ל"שדה" רק לא ביותר, למטה ויורד

Ì‰lL,כיון  ÈÓÈt ÔBˆ¯‰ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL מהארה כתוצאה ∆«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿ƒƒ∆»∆
וביטוי  גילוי לידי בא לאלוקות להתקרב ישראל בבני הקיים הפנימי הרצון זו

‰Le„˜c ‰„NÏ ('‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‰„N) ¯a„nÓ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿»
CÏn‰ Èt ˙‡ ÏÈa˜‰Ï.שמים מלכות עול עליהם מקבלים – ובנמשל ¿«¿ƒ∆¿≈«∆∆

והעילוי  התוספת מדוע ביאור וליתר

ידי  על דווקא היא הרחמים מידות בי"ג

ומעוררים  ביותר למטה יורדים שהם

רוחנית  בדרגה שנמצא מי את גם

"מדבר": מאד, נחותה

Ï‡¯NÈc ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿»≈
˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÈÁz eÈ‰L∆»¿ƒ»¿«¿ƒ

,˜eÁÈ¯‰ שינוי של תהליך שהיא »ƒ
מתכלית  הקצה אל הקצה מן ומהפך

גדולה, להתקרבות «»¿lb˙Óƒ‰הריחוק
,Ï‡¯NÈc ˙eiÓÈt‰ ¯˙BÈ „BÚ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
מאד, רחוק היה שלא מי אצל כי

גדול  שינוי מבטאת לא וההתקרבות

של  גדולה כך כל התגלות אין מאד,

מתקרבים  כאשר אבל פנימיותו.

באה  הפנימיות אזי הריחוק" מ"תכלית

מתגלה  בכך כי מאד חזק ביטוי לידי

˙ÚLa Ìb) È˙ÈÓ‡‰ ÌBˆ¯L∆¿»»¬ƒƒ«ƒ¿«
‡ËÁ‰ חוטא שהאדם בעת אפילו «≈¿

והפנימי  האמיתי שרצונו משום זה הרי

שעה, לפי נעלם לאלוקות קרוב להיות

חל  לא שלו ובפנימיות באמת אבל

שלו  האמיתי הרצון מצב ובכל )שינוי
Ì¯ˆiL ˜¯ ,˙e˜Ï‡a ‡e‰∆¡…«∆ƒ¿»

ÌÙ˜zL ‡e‰42 הרמב"ם כדברי ∆¿»»
גט  לתת חייב אדם שכאשר הידועים

אם לאשתו  גם הרי התורה, עלֿפי

שבית  בגלל הגט את נתן הוא למעשה

כשר  הגט זאת, לעשות עליו כפה הדין

ה' רצון את לקיים רוצה יהודי כל דבר של לאמיתו כי מדעתו, כניתן ונחשב

נתון  הוא שעה שלפי רק התורה לפי להתנהג הוא שלו האמיתי והרצון

יצרו  ˆ„˜'להשפעת ÁÓˆ'‰ Le¯Ùk]43˜eÒt‰ ÏÚ44‰„Oa Èk ¿≈∆«∆∆««»ƒ«»∆
‰¯Úp‰Lk ÌbL ,dÏ ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ d‡ˆÓ¿»»»¬»««¬»¿≈ƒ«»∆«¿∆««¬»

ÊŒ˙ÓeÚÏ'c‰',ובנמשל ( ‰„Oa ‡È‰ (‰ÓLp‰ מאד ורחוקה «¿»»ƒ«»∆ƒ¿«∆
fL‰מאלוקות  ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ הגדול N„‰הריחוק LÈ‡ ÂNÚL Ì¯b ƒ≈»ƒ∆∆»«∆≈»ƒ»∆

dnÚ ·ÎLÂ da ˜ÈÊÁ‰45, היא שלה והירידה שההתרחקות היינו ∆¡ƒ»¿»«ƒ»
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e"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y

הּוא 45עּמּה ּדהּנׁשמה הרצֹון אז ּגם הּנה , ְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשעׂשו  זה על נפׁשּה ּבמר צֹועקת והיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה,

ועלֿידיֿזה  הּנערה, צעקה ּבּה, מחזיק ׂשדה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאיׁש

ׁשּנמׁש לּה, מֹוׁשיע מּבחינת 'אין' יׁשּועה לּה ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּגילּוי  וכיון מהׁשּתלׁשלּות]. ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין,

ּבהעצמּות) ׁשרׁשם (ׁשּמּצד ּדיׂשראל הּפנימי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָרצֹון

ּתחילה  ׁשהיּו ּדיׂשראל הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּוא

העילּוי  לכן (מדּבר), ּד'לעּומתֿזה' ְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּׂשדה

והמׁשכתם  ירידתם  עלֿידי מּדֹות ּבהי"ג ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבעיקר הּוא האדם, את לעֹורר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלמּטה

ּבתכלית  ּתחילה ׁשהיּו אּלה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּמעֹוררים

ִָהריחּוק.

ראׁשיּֿתבֹות e‰ÊÂח) לי ודֹודי לדֹודי אני ¿∆ְְֲִִִִֵֵָ

לֹומר  ּדיׁש לי 46אלּול, ׁשּודֹודי ְְֱִִֵֶַ

הּגילּוי  על (ּבעיקר) קאי אלּול ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבראׁשיּֿתב ֹות

ודֹודי  ׁשּנאמר וזה ׁשּבאלּול. הרחמים  מּדֹות ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָּדי"ג

מּדֹות  ּדי"ג ׁשהּגילּוי [אף לדֹודי אני לאחרי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַלי

העבֹודה  על ּכח' ה'ּנתינת הּוא ׁשּבאלּול ְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹהרחמים

אני  - הענינים ּבפנימּיּות ּכי הּוא, לדֹודי] ְְְֲֲִִִִִִִִִַָָּדאני

לי  מּודֹודי  למעלה הּוא האדם) (עבֹודת ְְְְֲִִִִַַָָָָלדֹודי

ז) ּוסעיף ו (סעיף וכּנ"ל מלמעלה), ְְְְְִִִִַַַָ(ּגילּוי

היא  הרחמים מּדֹות ּדי"ג ּבהּגילּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשהּכּונה

נעׂשה  ועלֿידיֿזה האדם, עבֹודת לעֹורר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכדי

ּבזה. ענינים ּוׁשני הרחמים. מּדֹות ּבי"ג ְְְֲִִִִִֵֶַָָָעילּוי

עלֿידי  מּלמעלה ּבהּגילּוי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהעילּוי

(ּכּנ"ל  האדם את לעֹורר ּבכדי למּטה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָירידתֹו

התעֹוררּות  עלֿידי ׁשּנעׂשה והעילּוי ז), ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָסעיף

ׁשני  - עצמֹו ּובזה ּבפֹועל. ּדהאדם ְְְְְֵֶַַָָָָָּתׁשּובה

ּדּלמעלה  הּתענּוג ׁשּמּצד העילּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָענינים.

- הּתׁשּובה ּבעבֹודת ּובפרט האדם, ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

מתּגּלה  ועלֿידיֿזה יפֹות, ּפנים ּבסבר כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמקּבל

עצמם  ׁשּביׂשראל העצמי הּתענּוג ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאחרּֿכ
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כה.45) כב, ואילך.46)שם רכח ס"ע אלול המאמרים ספר - מנחם תורת ראה - בזה ביאור עוד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביותר  ‡Êגדולה Ìb ‰p‰ הגדולה הירידה ÓLp‰c‰למרות ÔBˆ¯‰ ƒ≈«»»»¿«¿»»

LÈ‡ ÂNÚL ‰Ê ÏÚ dLÙ ¯Óa ˙˜ÚBˆ ‡È‰Â ,‰Le„wa ‡e‰«¿»¿ƒ∆∆¿««¿»«∆∆≈»ƒ
,da ˜ÈÊÁÓ ‰„N שנאמר ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כמו ,‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ »∆«¬ƒ»»¬»««¬»¿«¿≈∆

'ÔÈ‡' ו הנחות ממצבה אותה ÚeLÈ‰מצילה dÏ CLÓpL ,dÏ ÚÈLBÓ ≈ƒ«»∆ƒ¿»»¿»
ולהתקרב  להתעלות לה ומסייעת

לה  נמשכת הזו והישועה לאלוקות,

‰ÏÚÓlL ,ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
.[˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

ÈÓÈt‰ ÔBˆ¯ ÈeÏÈbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»«¿ƒƒ
Ï‡¯NÈc לאלוקות קרובים להיות ¿ƒ¿»≈

˙eÓˆÚ‰a ÌL¯L „vnL) קיים ∆ƒ«»¿»¿»«¿
מאד  נתרחקו אם אפילו תמיד, )בהם
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
‰„Oa ‰ÏÈÁz eÈ‰L Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆»¿ƒ»«»∆

,(¯a„Ó) '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c וכאמור ƒ¿«∆ƒ¿»
חזק  ביטוי לידי ובא מתגלה זה שרצון

מתוך  היא כשההתקרבות דווקא ובולט

גדול  NÚpL‰ריחוק ÈeÏÈÚ‰ ÔÎÏ»≈»ƒ∆«¬∆
Ì˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ˙BcÓ ‚"È‰a¿«ƒ«¿≈¿ƒ»»
˙‡ ¯¯BÚÏ ‰hÓÏ Ì˙ÎLÓ‰Â¿«¿»»»¿«»¿≈∆
È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚa ‡e‰ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ»«¿≈
eÈ‰L ‰l‡ ˙‡ ÌÈ¯¯BÚnL∆¿¿ƒ∆≈∆∆»

˜eÁÈ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰ÏÈÁz כי ¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
גדולה  התעוררות נפעלת בכך דווקא

גדולה. והתקרבות

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡ e‰ÊÂ (Á¿∆¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
LÈc ,ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈¡¿≈

¯ÓBÏ46ŒÈL‡¯aL ÈÏ È„B„eL «∆¿ƒƒ∆¿»≈
ÏeÏ‡ ˙B·z התגלות שמשמעותו ≈¡

("לי") למטה ("דודי) ≈̃«‡Èמלמעלה
‰ÈeÏÈbמכוון ÏÚ (¯˜ÈÚa)¿ƒ»««ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc¿ƒ»«¬ƒ
È„B„Â ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .ÏeÏ‡aL∆∆¡¿∆∆∆¡«¿ƒ
Û‡] È„B„Ï È‡ È¯Á‡Ï ÈÏƒ¿«¬≈¬ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èc ÈeÏÈb‰L∆«ƒ¿ƒ»«¬ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ‡e‰ ÏeÏ‡aL∆∆¡«¿ƒ«…«

È„B„Ï È‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ ואם «»¬»«¬ƒ¿ƒ
הפוך  להיות צריך היה הדברים סדר כן

– מלמעלה התגלות תהיה שתחילה

ההתעוררות  תבוא כך ואחר לי", "דודי

שהרי  לדודי" "אני – מלמטה

בכוח  היא מלמטה ההתעוררות

"אני  דווקא הוא בפסוק הדברים שסדר לכך והטעם מלמעלה] ההתגלות

לי" "ודודי כך ואחר תחילה -לדודי" ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Èk ,‡e‰ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÈeÏÈb) ÈÏ È„B„eÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (Ì„‡‰ ˙„B·Ú) È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ¬«»»»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ

,(‰ÏÚÓÏÓ של וכן הבריאה כל של והתכלית שהעיקר לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿«¿»
היא  מלמעלה העליונים הגילויים

האדם  עבודת בשביל ישראל", "בשביל

ÛÈÚÒeלמטה  Â ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ¿ƒ
‚"Èc ÈeÏÈb‰a ‰ek‰L (Ê∆««»»¿«ƒ¿
È„Îa ‡È‰ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒƒƒ¿≈
ŒÏÚÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯¯BÚÏ¿≈¬«»»»¿«
‚"Èa ÈeÏÈÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ"לדודי "אני ולכן ƒ»«¬ƒ
היא  ההתחלה כי לי", ל"ודודי קודם

הוא  וההמשך האדם, עבודת בעיקר,

שנעשה  והתוספת העילוי – התוצאה

עצמם. הרחמים מידות בי"ג זה ידי על

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLe שנפעל ביתרון ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
- האחד עצמן. המידות ÈeÏÈÚ‰»ƒבי"ג

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰a ‰NÚpL∆«¬∆¿«ƒƒ¿«¿»
È„Îa ‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»ƒ¿≈
Ï"pk) Ì„‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»»»««

,(Ê ÛÈÚÒ בגלל שנפעל העילוי היינו ¿ƒ
- והשני הירידה, ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒעצם

˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ¿¿
‰Ê·e .ÏÚBÙa Ì„‡‰c ‰·eLz¿»¿»»»¿«»∆
האדם  עבודת ידי על שנפעל בעילוי

.ÌÈÈÚ ÈL - BÓˆÚ- האחד «¿¿≈ƒ¿»ƒ
‚eÚz‰ „vnL ÈeÏÈÚ‰»ƒ∆ƒ«««¬
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL ‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆«¬«»»»
עבודת  כיצד באריכות לעיל כמבואר

תענוג  וגורמת מעוררת למטה האדם

B·Úa„˙למעלה Ë¯Ù·eƒ¿»«¬«
¯·Òa 'eÎ Ïa˜Ó - ‰·eLz‰«¿»¿«≈¿≈∆

,˙BÙÈ ÌÈt- התענוג השני Âעניין »ƒ»¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ התענוג התעוררות - «¿≈∆

‡CkŒ¯Áלמעלה ‰lb˙Óƒ¿«∆««»
Ï‡¯NÈaL ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰««¬»«¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÌÓˆÚ מתגלה בתחילה כלומר, «¿»
העליון  התענוג למעלה ומתעורר

ישראל  בני של מעשיהם ידי על שנגרם

המקרבת  שלהם התשובה ועבודת

מתגלה  כך ואחר לאלוקות, אותם
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ּדתֹורה  מהּׁשֹורׁש למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָ(ּדׁשֹורׁש

ׂשֹוחקֹות  ּפנים - הּתׁשּובה) מּמצות ּגם ְְְֲִִִִַַַָָּומצֹות,

ׁשהתעֹוררּות  ּדכיון לֹומר, ויׁש ה). סעיף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ(ּכּנ"ל

ּדפנים  הּגילּוי הּוא (ׁשעלֿידּה ּדהאדם ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּתׁשּובה

ּדודֹודי  הּגּלּוי  עלֿידי ּבאה ׂשֹוחקֹות) ּופנים ְְֲִִִִֵַַָָָָיפֹות

ׁשּבאלּו הרחמים מּדֹות די"ג (הּגילּוי לכן,לי ל), ֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגילּוי  ׁשּגם הּוא לי ּבודֹודי לדֹודי ּדאני ְְְֲִִִִִִֶַַַַָהּפעּולה

ּופנים  יפֹות ּדפנים להּתענּוג מתעּלה לי ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּדודֹודי

ֲׂשֹוחקֹות.

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ,47ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

ּדחֹודׁש העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֶַָָָּובפרט

ׁשאז  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָאלּול,

ׂשֹוחקֹות, ּפנים ּדמראה הענין אמּתית ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָיהיה

מקֹומֹות  ּבכּמה הקניגיא 48וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְְְִִַַַַָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים לעׂשֹות הּקּב"ה ,49ׁשעתיד ֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ורע  ּדטֹוב הּמלחמה ׁשּכל ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיראּו

ׂשחֹוק  ׁשּיהיה ּבכדי רק הּוא הּזה) ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשּבעֹולם

ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא ואז -50ותענּוג, זה וכל , ְְְְֲִִֵֶַָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.47) ועוד.48)תניא ד. כא, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואילך. סע"ד יו"ד, תולדות פי"ג,49)תו"ח ויק"ר

ב.50)ג. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבני  הוא ברוך הקדוש של העליון התענוג הוא יותר נעלה עניין ומתבטא

מעשיהם  בעקבות לא עצמם, מצד ‰e‡ישראל ˙BÓLp‰ L¯BLc)¿∆«¿»
‰·eLz‰ ˙ÂˆnÓ Ìb ,˙BˆÓe ‰¯B˙c L¯BM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈«∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿««¿»

ועוד  פנימי יותר עוד עניין הוא עצמן מהנשמות הוא העליון התענוג כאשר

התענוג  התעוררות מאשר עמוק יותר

ומצוות  התורה קיום בגלל העליון

להם  מראה ולכן התשובה, )ועבודת
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B˜ÁBN ÌÈt -»ƒ¬««¿ƒ

עניין ‰ הוא שוחקות" ש"פנים

פנים  מ"סבר יותר הגבוה התענוג

).יפות"
˙e¯¯BÚ˙‰L ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ¿¿
d„ÈŒÏÚL) Ì„‡‰c ‰·eLz‰«¿»¿»»»∆«»»
˙BÙÈ ÌÈÙc ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»ƒ»

˙B˜ÁBN ÌÈÙe העניינים שני כי »ƒ¬
אלא  התשובה עבודת ידי על נפעלים

"סבר שתחילה  בדרגת עונג למעלה יש

נעלית פנים  יותר בדרגה ורק יפות"

שוחקות" "פנים של העונג )מתעורר
ÈÏ È„B„Âc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È„ ÈeÏÈb‰)«ƒƒƒ»«¬ƒ
‰ÏeÚt‰ ,ÔÎÏ ,(ÏeÏ‡aL∆∆¡»≈«¿»

ÈÏ È„B„Âa È„B„Ï È‡c ההשפעה «¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
העליונה, בהתגלות האדם עבודת של

שההתעוררות  באריכות לעיל כמבואר

של  התשובה ועבודת וההתקרבות

ומאחר  למעלה, יתרון מוסיפה האדם

היתרון  שגם לומר יש העליון, התענוג של התעוררות גורמת זו שעבודה

עצמו  זה באופן הוא ידה על שנגרם È„B„Âcוהעילוי ÈeÏÈb‰ ÌbL ‡e‰∆««ƒƒ¿ƒ
.˙B˜ÁBN ÌÈÙe ˙BÙÈ ÌÈÙc ‚eÚz‰Ï ‰lÚ˙Ó ÈÏƒƒ¿«∆¿««¬¿»ƒ»»ƒ¬

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ47,בכלל ומצוות בתורה ƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

kÊ‰המיוחדת  ,ÏeÏ‡ L„BÁc¿∆¡ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙ÈzÓ‡ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
,˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿∆»ƒ¬
יגיע  עצמו העליון והתענוג וה'צחוק'

כביכול, «¿»¿B·nÎÂ‡¯לשלימות,
˙BÓB˜Ó ‰nÎa48 בתורת ¿«»¿

‰˜È‚È‡החסידות  ÔÈÚa משחק ¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»«¬

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ49, כדרך ««ƒƒ∆»ƒ»…
מלחמות  לפניהם שעושים המלכים

כדי  משחק, לשם בעליֿחיים) (בין

(כדברי  ותענוג צחוק להם לגרום

והמשמעות  במדרש, ז"ל חכמינו

בתורת  מבוארת הדברים של הפנימית

- והנמשל ¿e‡¯iL∆ƒהחסידות),
·BËc ‰ÓÁÏn‰ ÏkL Èel‚a¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿
˜¯ ‡e‰ (‰f‰ ÌÏBÚaL) Ú¯Â¿«∆»»«∆«
,‚eÚ˙Â ˜BÁN ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆¿¿«¬

הטוב, ניצחון בגאולה Ê‡Âבעקבות ¿»
eÈtהשלימה  ˜BÁN ‡ÏnÈ50, ƒ»≈¿ƒ

.LnÓ ·B¯˜a - ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿»«»

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

il icece icecl ip`

ּדתֹורה  מהּׁשֹורׁש למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָ(ּדׁשֹורׁש

ׂשֹוחקֹות  ּפנים - הּתׁשּובה) מּמצות ּגם ְְְֲִִִִַַַָָּומצֹות,

ׁשהתעֹוררּות  ּדכיון לֹומר, ויׁש ה). סעיף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ(ּכּנ"ל

ּדפנים  הּגילּוי הּוא (ׁשעלֿידּה ּדהאדם ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּתׁשּובה

ּדודֹודי  הּגּלּוי  עלֿידי ּבאה ׂשֹוחקֹות) ּופנים ְְֲִִִִֵַַָָָָיפֹות

ׁשּבאלּו הרחמים מּדֹות די"ג (הּגילּוי לכן,לי ל), ֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגילּוי  ׁשּגם הּוא לי ּבודֹודי לדֹודי ּדאני ְְְֲִִִִִִֶַַַַָהּפעּולה

ּופנים  יפֹות ּדפנים להּתענּוג מתעּלה לי ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּדודֹודי

ֲׂשֹוחקֹות.

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ,47ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

ּדחֹודׁש העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֶַָָָּובפרט

ׁשאז  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָאלּול,

ׂשֹוחקֹות, ּפנים ּדמראה הענין אמּתית ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָיהיה

מקֹומֹות  ּבכּמה הקניגיא 48וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְְְִִַַַַָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים לעׂשֹות הּקּב"ה ,49ׁשעתיד ֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ורע  ּדטֹוב הּמלחמה ׁשּכל ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיראּו

ׂשחֹוק  ׁשּיהיה ּבכדי רק הּוא הּזה) ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשּבעֹולם

ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא ואז -50ותענּוג, זה וכל , ְְְְֲִִֵֶַָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.47) ועוד.48)תניא ד. כא, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואילך. סע"ד יו"ד, תולדות פי"ג,49)תו"ח ויק"ר

ב.50)ג. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבני  הוא ברוך הקדוש של העליון התענוג הוא יותר נעלה עניין ומתבטא

מעשיהם  בעקבות לא עצמם, מצד ‰e‡ישראל ˙BÓLp‰ L¯BLc)¿∆«¿»
‰·eLz‰ ˙ÂˆnÓ Ìb ,˙BˆÓe ‰¯B˙c L¯BM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈«∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿««¿»

ועוד  פנימי יותר עוד עניין הוא עצמן מהנשמות הוא העליון התענוג כאשר

התענוג  התעוררות מאשר עמוק יותר

ומצוות  התורה קיום בגלל העליון

להם  מראה ולכן התשובה, )ועבודת
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B˜ÁBN ÌÈt -»ƒ¬««¿ƒ

עניין ‰ הוא שוחקות" ש"פנים

פנים  מ"סבר יותר הגבוה התענוג

).יפות"
˙e¯¯BÚ˙‰L ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ¿¿
d„ÈŒÏÚL) Ì„‡‰c ‰·eLz‰«¿»¿»»»∆«»»
˙BÙÈ ÌÈÙc ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»ƒ»

˙B˜ÁBN ÌÈÙe העניינים שני כי »ƒ¬
אלא  התשובה עבודת ידי על נפעלים

"סבר שתחילה  בדרגת עונג למעלה יש

נעלית פנים  יותר בדרגה ורק יפות"

שוחקות" "פנים של העונג )מתעורר
ÈÏ È„B„Âc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È„ ÈeÏÈb‰)«ƒƒƒ»«¬ƒ
‰ÏeÚt‰ ,ÔÎÏ ,(ÏeÏ‡aL∆∆¡»≈«¿»

ÈÏ È„B„Âa È„B„Ï È‡c ההשפעה «¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
העליונה, בהתגלות האדם עבודת של

שההתעוררות  באריכות לעיל כמבואר

של  התשובה ועבודת וההתקרבות

ומאחר  למעלה, יתרון מוסיפה האדם

היתרון  שגם לומר יש העליון, התענוג של התעוררות גורמת זו שעבודה

עצמו  זה באופן הוא ידה על שנגרם È„B„Âcוהעילוי ÈeÏÈb‰ ÌbL ‡e‰∆««ƒƒ¿ƒ
.˙B˜ÁBN ÌÈÙe ˙BÙÈ ÌÈÙc ‚eÚz‰Ï ‰lÚ˙Ó ÈÏƒƒ¿«∆¿««¬¿»ƒ»»ƒ¬

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ47,בכלל ומצוות בתורה ƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

kÊ‰המיוחדת  ,ÏeÏ‡ L„BÁc¿∆¡ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙ÈzÓ‡ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
,˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿∆»ƒ¬
יגיע  עצמו העליון והתענוג וה'צחוק'

כביכול, «¿»¿B·nÎÂ‡¯לשלימות,
˙BÓB˜Ó ‰nÎa48 בתורת ¿«»¿

‰˜È‚È‡החסידות  ÔÈÚa משחק ¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»«¬

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ49, כדרך ««ƒƒ∆»ƒ»…
מלחמות  לפניהם שעושים המלכים

כדי  משחק, לשם בעליֿחיים) (בין

(כדברי  ותענוג צחוק להם לגרום

והמשמעות  במדרש, ז"ל חכמינו

בתורת  מבוארת הדברים של הפנימית

- והנמשל ¿e‡¯iL∆ƒהחסידות),
·BËc ‰ÓÁÏn‰ ÏkL Èel‚a¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿
˜¯ ‡e‰ (‰f‰ ÌÏBÚaL) Ú¯Â¿«∆»»«∆«
,‚eÚ˙Â ˜BÁN ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆¿¿«¬

הטוב, ניצחון בגאולה Ê‡Âבעקבות ¿»
eÈtהשלימה  ˜BÁN ‡ÏnÈ50, ƒ»≈¿ƒ

.LnÓ ·B¯˜a - ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿»«»
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מוגה  בלתי

 במ"ש .1הביאור נותן אנכי דבר,"(ראה של -שלאמיתתו "וחילופא" ובת"י: וקללה", ברכה) .
ברכה  היא הקללה שזהו2גם אלא תרגום , (בלשון הכוונה 3"חילופא" אבל הברכה, המשכת באופן (

וברכה והפנימיות טוב הגלויים 4היא מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים בפסוק 5- את 6(ורק "ונתתה
עיבל" הר על הקללה ויצה"ר 7גו' נה"ב על לפעול כדי "מלטטיא", תרגם ,8;(

להפטרות  ישראל"9השייכות לבית טוב "רב אודות מדובר שבהם דנחמתא", מצינו 10ד"שבע (שלא
הפטרות  שאז11בשאר כיון ,(;המכוסים החסדים

לנביאים 12והסדר  הקב"ה אומר שבתחילה "ותאמר 14"נחמו 13בזה, ואעפ"כ, עמי", ציון 15נחמו

1

2

3

4

5

6

7

פרשתנו.1) ריש
רחמנא2) דעביד ש"כל באופן רק (ברכות ולא עביד" לטב

יבוא שמזה סע"ב), איש ס, נחום כדברי אלא טוב, דבר
זה שדבר וש"נ), א. כא, (תענית לטובה" זו "גם הוא גמזו:

וש"נ). ואילך. 126 ע' ח"ו התוועדויות ― מנחם תורת (ראה טוב
אומות 3) שבעים  של לשון  לשבעים  (השייכים *העולם ששייך

"נעלה  שאמרו הפלגה דור ע"י שנעשה ― השרים) לשבעים
שם  "נבלה ולכן א), יא, נח (פרש"י מלחמה" עמו ונעשה לרקיע
(כפי  דתהו קדמאין מלכין ז' עם וקשור ז), (שם, גו'" שפתם
ב. לא, פרשתנו לקו"ת (ראה בשבה"כ שנפלו מעשר) שכלולים

וש"נ). שכד. ע' שם סה"ע
גדול 4) מ"מלך המשל (סכ"ב) אגה"ק בתניא המבואר וע"ד

כו'". אהבתו מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא
יהודי,5) של שאלתו על המענה מניעות וזהו ישנם מדוע

התומ"צ קיום על התוועדויות ועיכובים ― מנחם תורת גם (ראה
― וש"נ) .208 ע' ריש של חמ"ד שרצונו כיון דממהֿנפשך:

שיקיים גם הקב"ה (כולל העולם על בעה"ב הוא והקב"ה תומ"צ,
שצריך  ― כו'?! מכשולים לו שיש היתכן א"כ, שלו), אמות ד'
אלא  ח"ו), רשויות שתי של באופן (ולא מהקב"ה בא שהכל לידע
הגלוי, מטוב שלמעלה המכוסים חסדים וישנם הגלוי, טוב שישנו

הע  מכללות החל ― הירידה כוונת בגוף,וזוהי הנשמה דירידת נין
כדי  עלי', צורך ירידה ― סכנה בחזקת הדרכים שכל למרות

המכוסים. דחסדים להעילוי להגיע
באופן  אלא אינם הלאֿטובים שהענינים רואים וסוכ"ס
"מנסה" ― ד) יג, (פרשתנו גו'" אתכם אלקיכם ה' ש"מנסה
א. עג, להצ"צ סהמ"צ (ראה ההרים" על "נס כמו הרמה, מלשון
כו', מהשתלשלות שלמעלה למדריגה מתעלים ידם שעל ובכ"מ),
המצוות  וקיום וחסידות, נגלה התורה, ללימוד כח ניתוסף ועי"ז

שנמשך ועד התפלה, עבודת בהקדמת בענינים בהידור, גם
שלכם) (הגשמיות גשמיכם "ונתתי בחוקותי) (ר"פ כמ"ש גשמיים,

בעתם".
כט.6) שם,
אוה"ת 7) (ראה וסט"א לקליפות ד"עיבל" מהשייכות להעיר

הקליפות  עולם שנקרא עוה"ז, של ענינו שזהו תרעט), ע' פרשתנו

פכ"ד). (פ"ו. בתניא כמבואר בו, גוברים והרשעים והסט"א,
וכמארז"ל 8) כסילים", לגו "שבט ג) כו, (משלי מ"ש ֵוע"ד

במקל". ללקות כלב של "דרכו ב) פ"ט, (שמו"ר
בבחינת 9) שהיא ב"הפטרה", גם נמשך זה שענין והיינו,

גזירת  בגלל וניתתקנה התורה, לקריאת ("פארבייסן") ַ"קינוח"
בתחלתו). יו"ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' (ראה כו' המלכות

וש"נ).
ז.10) סג, ישעי'
במדריגת 11) הם שבנ"י בזמן שאומרים בהפטרות לא גם

שלאחרי  בזמן לא וגם לשבועות, פסח שבין הזמן שזהו צדיקים,
כו'. דמ"ת העילוי אצלם ניתוסף שאז שבועות,

והנסיון  הבחינה להנהגת**וזוהי בנ"י בנוגע עם הקב"ה
שבא כו', דת"ב ומצב את במעמד עזבך ומר "רע כו', החטא מצד

(ע"י  כו' טוב" "רב להם נותן שאעפ"כ יט), ב, (ירמי' ה'"
כו'). יותר נעלה ממקום האהבה התעוררות

ענין 12) עם קשור הנחמה ענין שכללות שאף ולהעיר,
שהיא התשובה , באופן היא התשובה שהרי

הקצה מן פ"ז שמתהפך תשובה (הל' הרמב"ם ובלשון הקצה, אל
אהוב  הוא והיום כו' המקום לפני שנאוי זה הי' "אמש ה"ו):

הנה ― וידיד" קרוב גםונחמד בזה נדרש  שזהו לאח"ז ,
עזיבת  התורה),שלאחרי מן התשובה מצות עיקר (שהיא צ"ל החטא

משנ"ת  וע"ד וכו'. הא"ב אותיות פרטי בכל דברים וידוי גם
ישנו  הטבע מן שלמעלה הנסים בענין שגם ניסן חודש בדרושי
ח"ב  תער"ב (המשך העת"ר דשש"פ הענן ויהי ד "ה (ראה "סדר"
אג"ק  רכב. ע' תרע"ח רנב. ע' תרנ"ז סה"מ גם וראה תתקמא). ע'

רסו). ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר
ש"כולי'13) (וחבריו), מישעי' החל ― ישועה של נביאים

ישועה  מלשון "ישעי'", בשם נקרא ולכן ב), יד, (ב"ב נחמתא"
כ"ק  ובלשון מר), מלשון ירמי', שנקרא החורבן, נביא כמו (ולא
של  בזמן הי' שישעי' (140 ע' ריש תש"ג (סה"ש אדמו"ר מו"ח

כו'. גילויים
א.14) מ, שם
יד.15) מט, שם

               ..
(                ,  .

*

היה  גדול מה בביתנו. שלימדוהו מלמדים ששכרנו עד ה"חדר", אל הליכתו תקופת החלה לאחרֿמכן

העונג!!

חפץ  שהוא משום לא מיוחד. משהו בו יש אפשרית: הזדמנות בכל ושוב, שוב בו מתגאים היינו

מאליו. כמו התבקש כלפיו הדרךֿארץ יחס אך מזה. התרחק תמיד הוא  – אדרבה בדבר;

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

המשך מעמוד בל



יז il icece icecl ip`

ּדתֹורה  מהּׁשֹורׁש למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָ(ּדׁשֹורׁש

ׂשֹוחקֹות  ּפנים - הּתׁשּובה) מּמצות ּגם ְְְֲִִִִַַַָָּומצֹות,

ׁשהתעֹוררּות  ּדכיון לֹומר, ויׁש ה). סעיף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ(ּכּנ"ל

ּדפנים  הּגילּוי הּוא (ׁשעלֿידּה ּדהאדם ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּתׁשּובה

ּדודֹודי  הּגּלּוי  עלֿידי ּבאה ׂשֹוחקֹות) ּופנים ְְֲִִִִֵַַָָָָיפֹות

ׁשּבאלּו הרחמים מּדֹות די"ג (הּגילּוי לכן,לי ל), ֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגילּוי  ׁשּגם הּוא לי ּבודֹודי לדֹודי ּדאני ְְְֲִִִִִִֶַַַַָהּפעּולה

ּופנים  יפֹות ּדפנים להּתענּוג מתעּלה לי ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּדודֹודי

ֲׂשֹוחקֹות.

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ,47ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

ּדחֹודׁש העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֶַָָָּובפרט

ׁשאז  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָאלּול,

ׂשֹוחקֹות, ּפנים ּדמראה הענין אמּתית ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָיהיה

מקֹומֹות  ּבכּמה הקניגיא 48וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְְְִִַַַַָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים לעׂשֹות הּקּב"ה ,49ׁשעתיד ֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ורע  ּדטֹוב הּמלחמה ׁשּכל ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיראּו

ׂשחֹוק  ׁשּיהיה ּבכדי רק הּוא הּזה) ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשּבעֹולם

ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא ואז -50ותענּוג, זה וכל , ְְְְֲִִֵֶַָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.47) ועוד.48)תניא ד. כא, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואילך. סע"ד יו"ד, תולדות פי"ג,49)תו"ח ויק"ר

ב.50)ג. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבני  הוא ברוך הקדוש של העליון התענוג הוא יותר נעלה עניין ומתבטא

מעשיהם  בעקבות לא עצמם, מצד ‰e‡ישראל ˙BÓLp‰ L¯BLc)¿∆«¿»
‰·eLz‰ ˙ÂˆnÓ Ìb ,˙BˆÓe ‰¯B˙c L¯BM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈«∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿««¿»

ועוד  פנימי יותר עוד עניין הוא עצמן מהנשמות הוא העליון התענוג כאשר

התענוג  התעוררות מאשר עמוק יותר

ומצוות  התורה קיום בגלל העליון

להם  מראה ולכן התשובה, )ועבודת
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B˜ÁBN ÌÈt -»ƒ¬««¿ƒ

עניין ‰ הוא שוחקות" ש"פנים

פנים  מ"סבר יותר הגבוה התענוג

).יפות"
˙e¯¯BÚ˙‰L ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ¿¿
d„ÈŒÏÚL) Ì„‡‰c ‰·eLz‰«¿»¿»»»∆«»»
˙BÙÈ ÌÈÙc ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»ƒ»

˙B˜ÁBN ÌÈÙe העניינים שני כי »ƒ¬
אלא  התשובה עבודת ידי על נפעלים

"סבר שתחילה  בדרגת עונג למעלה יש

נעלית פנים  יותר בדרגה ורק יפות"

שוחקות" "פנים של העונג )מתעורר
ÈÏ È„B„Âc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È„ ÈeÏÈb‰)«ƒƒƒ»«¬ƒ
‰ÏeÚt‰ ,ÔÎÏ ,(ÏeÏ‡aL∆∆¡»≈«¿»

ÈÏ È„B„Âa È„B„Ï È‡c ההשפעה «¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
העליונה, בהתגלות האדם עבודת של

שההתעוררות  באריכות לעיל כמבואר

של  התשובה ועבודת וההתקרבות

ומאחר  למעלה, יתרון מוסיפה האדם

היתרון  שגם לומר יש העליון, התענוג של התעוררות גורמת זו שעבודה

עצמו  זה באופן הוא ידה על שנגרם È„B„Âcוהעילוי ÈeÏÈb‰ ÌbL ‡e‰∆««ƒƒ¿ƒ
.˙B˜ÁBN ÌÈÙe ˙BÙÈ ÌÈÙc ‚eÚz‰Ï ‰lÚ˙Ó ÈÏƒƒ¿«∆¿««¬¿»ƒ»»ƒ¬

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ47,בכלל ומצוות בתורה ƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

kÊ‰המיוחדת  ,ÏeÏ‡ L„BÁc¿∆¡ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙ÈzÓ‡ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
,˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿∆»ƒ¬
יגיע  עצמו העליון והתענוג וה'צחוק'

כביכול, «¿»¿B·nÎÂ‡¯לשלימות,
˙BÓB˜Ó ‰nÎa48 בתורת ¿«»¿

‰˜È‚È‡החסידות  ÔÈÚa משחק ¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»«¬

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ49, כדרך ««ƒƒ∆»ƒ»…
מלחמות  לפניהם שעושים המלכים

כדי  משחק, לשם בעליֿחיים) (בין

(כדברי  ותענוג צחוק להם לגרום

והמשמעות  במדרש, ז"ל חכמינו

בתורת  מבוארת הדברים של הפנימית

- והנמשל ¿e‡¯iL∆ƒהחסידות),
·BËc ‰ÓÁÏn‰ ÏkL Èel‚a¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿
˜¯ ‡e‰ (‰f‰ ÌÏBÚaL) Ú¯Â¿«∆»»«∆«
,‚eÚ˙Â ˜BÁN ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆¿¿«¬

הטוב, ניצחון בגאולה Ê‡Âבעקבות ¿»
eÈtהשלימה  ˜BÁN ‡ÏnÈ50, ƒ»≈¿ƒ
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ּדתֹורה  מהּׁשֹורׁש למעלה הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָ(ּדׁשֹורׁש

ׂשֹוחקֹות  ּפנים - הּתׁשּובה) מּמצות ּגם ְְְֲִִִִַַַָָּומצֹות,

ׁשהתעֹוררּות  ּדכיון לֹומר, ויׁש ה). סעיף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ(ּכּנ"ל

ּדפנים  הּגילּוי הּוא (ׁשעלֿידּה ּדהאדם ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּתׁשּובה

ּדודֹודי  הּגּלּוי  עלֿידי ּבאה ׂשֹוחקֹות) ּופנים ְְֲִִִִֵַַָָָָיפֹות

ׁשּבאלּו הרחמים מּדֹות די"ג (הּגילּוי לכן,לי ל), ֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

הּגילּוי  ׁשּגם הּוא לי ּבודֹודי לדֹודי ּדאני ְְְֲִִִִִִֶַַַַָהּפעּולה

ּופנים  יפֹות ּדפנים להּתענּוג מתעּלה לי ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּדודֹודי

ֲׂשֹוחקֹות.

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂועבֹודתנּו מעׂשינּו ,47ׁשעלֿידי ƒƒ»ְֲֲֵֵֵֶַַַָ

ּדחֹודׁש העבֹודה עלֿידי ְְְֲִֵֶַָָָּובפרט

ׁשאז  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָאלּול,

ׂשֹוחקֹות, ּפנים ּדמראה הענין אמּתית ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָיהיה

מקֹומֹות  ּבכּמה הקניגיא 48וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְְְִִַַַַָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים לעׂשֹות הּקּב"ה ,49ׁשעתיד ֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ורע  ּדטֹוב הּמלחמה ׁשּכל ּבגּלּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיראּו

ׂשחֹוק  ׁשּיהיה ּבכדי רק הּוא הּזה) ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשּבעֹולם

ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא ואז -50ותענּוג, זה וכל , ְְְְֲִִֵֶַָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.47) ועוד.48)תניא ד. כא, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואילך. סע"ד יו"ד, תולדות פי"ג,49)תו"ח ויק"ר

ב.50)ג. קכו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבני  הוא ברוך הקדוש של העליון התענוג הוא יותר נעלה עניין ומתבטא

מעשיהם  בעקבות לא עצמם, מצד ‰e‡ישראל ˙BÓLp‰ L¯BLc)¿∆«¿»
‰·eLz‰ ˙ÂˆnÓ Ìb ,˙BˆÓe ‰¯B˙c L¯BM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈«∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿««¿»

ועוד  פנימי יותר עוד עניין הוא עצמן מהנשמות הוא העליון התענוג כאשר

התענוג  התעוררות מאשר עמוק יותר

ומצוות  התורה קיום בגלל העליון

להם  מראה ולכן התשובה, )ועבודת
ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B˜ÁBN ÌÈt -»ƒ¬««¿ƒ

עניין ‰ הוא שוחקות" ש"פנים

פנים  מ"סבר יותר הגבוה התענוג

).יפות"
˙e¯¯BÚ˙‰L ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ¿¿
d„ÈŒÏÚL) Ì„‡‰c ‰·eLz‰«¿»¿»»»∆«»»
˙BÙÈ ÌÈÙc ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»ƒ»

˙B˜ÁBN ÌÈÙe העניינים שני כי »ƒ¬
אלא  התשובה עבודת ידי על נפעלים

"סבר שתחילה  בדרגת עונג למעלה יש

נעלית פנים  יותר בדרגה ורק יפות"

שוחקות" "פנים של העונג )מתעורר
ÈÏ È„B„Âc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È„ ÈeÏÈb‰)«ƒƒƒ»«¬ƒ
‰ÏeÚt‰ ,ÔÎÏ ,(ÏeÏ‡aL∆∆¡»≈«¿»

ÈÏ È„B„Âa È„B„Ï È‡c ההשפעה «¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
העליונה, בהתגלות האדם עבודת של

שההתעוררות  באריכות לעיל כמבואר

של  התשובה ועבודת וההתקרבות

ומאחר  למעלה, יתרון מוסיפה האדם

היתרון  שגם לומר יש העליון, התענוג של התעוררות גורמת זו שעבודה

עצמו  זה באופן הוא ידה על שנגרם È„B„Âcוהעילוי ÈeÏÈb‰ ÌbL ‡e‰∆««ƒƒ¿ƒ
.˙B˜ÁBN ÌÈÙe ˙BÙÈ ÌÈÙc ‚eÚz‰Ï ‰lÚ˙Ó ÈÏƒƒ¿«∆¿««¬¿»ƒ»»ƒ¬

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ47,בכלל ומצוות בתורה ƒƒ»∆«¿≈«¬≈«¬»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

kÊ‰המיוחדת  ,ÏeÏ‡ L„BÁc¿∆¡ƒ¿∆
‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»
˙ÈzÓ‡ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
,˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿∆»ƒ¬
יגיע  עצמו העליון והתענוג וה'צחוק'

כביכול, «¿»¿B·nÎÂ‡¯לשלימות,
˙BÓB˜Ó ‰nÎa48 בתורת ¿«»¿

‰˜È‚È‡החסידות  ÔÈÚa משחק ¿ƒ¿««¿ƒ¿»
˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»«¬

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ49, כדרך ««ƒƒ∆»ƒ»…
מלחמות  לפניהם שעושים המלכים

כדי  משחק, לשם בעליֿחיים) (בין

(כדברי  ותענוג צחוק להם לגרום

והמשמעות  במדרש, ז"ל חכמינו

בתורת  מבוארת הדברים של הפנימית

- והנמשל ¿e‡¯iL∆ƒהחסידות),
·BËc ‰ÓÁÏn‰ ÏkL Èel‚a¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿
˜¯ ‡e‰ (‰f‰ ÌÏBÚaL) Ú¯Â¿«∆»»«∆«
,‚eÚ˙Â ˜BÁN ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆¿¿«¬

הטוב, ניצחון בגאולה Ê‡Âבעקבות ¿»
eÈtהשלימה  ˜BÁN ‡ÏnÈ50, ƒ»≈¿ƒ
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מוגה  בלתי

 במ"ש .1הביאור נותן אנכי דבר,"(ראה של -שלאמיתתו "וחילופא" ובת"י: וקללה", ברכה) .
ברכה  היא הקללה שזהו2גם אלא תרגום , (בלשון הכוונה 3"חילופא" אבל הברכה, המשכת באופן (

וברכה והפנימיות טוב הגלויים 4היא מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים בפסוק 5- את 6(ורק "ונתתה
עיבל" הר על הקללה ויצה"ר 7גו' נה"ב על לפעול כדי "מלטטיא", תרגם ,8;(

להפטרות  ישראל"9השייכות לבית טוב "רב אודות מדובר שבהם דנחמתא", מצינו 10ד"שבע (שלא
הפטרות  שאז11בשאר כיון ,(;המכוסים החסדים

לנביאים 12והסדר  הקב"ה אומר שבתחילה "ותאמר 14"נחמו 13בזה, ואעפ"כ, עמי", ציון 15נחמו

1

2

3

4

5

6

7

פרשתנו.1) ריש
רחמנא2) דעביד ש"כל באופן רק (ברכות ולא עביד" לטב

יבוא שמזה סע"ב), איש ס, נחום כדברי אלא טוב, דבר
זה שדבר וש"נ), א. כא, (תענית לטובה" זו "גם הוא גמזו:

וש"נ). ואילך. 126 ע' ח"ו התוועדויות ― מנחם תורת (ראה טוב
אומות 3) שבעים  של לשון  לשבעים  (השייכים *העולם ששייך

"נעלה  שאמרו הפלגה דור ע"י שנעשה ― השרים) לשבעים
שם  "נבלה ולכן א), יא, נח (פרש"י מלחמה" עמו ונעשה לרקיע
(כפי  דתהו קדמאין מלכין ז' עם וקשור ז), (שם, גו'" שפתם
ב. לא, פרשתנו לקו"ת (ראה בשבה"כ שנפלו מעשר) שכלולים

וש"נ). שכד. ע' שם סה"ע
גדול 4) מ"מלך המשל (סכ"ב) אגה"ק בתניא המבואר וע"ד

כו'". אהבתו מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא
יהודי,5) של שאלתו על המענה מניעות וזהו ישנם מדוע

התומ"צ קיום על התוועדויות ועיכובים ― מנחם תורת גם (ראה
― וש"נ) .208 ע' ריש של חמ"ד שרצונו כיון דממהֿנפשך:

שיקיים גם הקב"ה (כולל העולם על בעה"ב הוא והקב"ה תומ"צ,
שצריך  ― כו'?! מכשולים לו שיש היתכן א"כ, שלו), אמות ד'
אלא  ח"ו), רשויות שתי של באופן (ולא מהקב"ה בא שהכל לידע
הגלוי, מטוב שלמעלה המכוסים חסדים וישנם הגלוי, טוב שישנו

הע  מכללות החל ― הירידה כוונת בגוף,וזוהי הנשמה דירידת נין
כדי  עלי', צורך ירידה ― סכנה בחזקת הדרכים שכל למרות

המכוסים. דחסדים להעילוי להגיע
באופן  אלא אינם הלאֿטובים שהענינים רואים וסוכ"ס
"מנסה" ― ד) יג, (פרשתנו גו'" אתכם אלקיכם ה' ש"מנסה
א. עג, להצ"צ סהמ"צ (ראה ההרים" על "נס כמו הרמה, מלשון
כו', מהשתלשלות שלמעלה למדריגה מתעלים ידם שעל ובכ"מ),
המצוות  וקיום וחסידות, נגלה התורה, ללימוד כח ניתוסף ועי"ז

שנמשך ועד התפלה, עבודת בהקדמת בענינים בהידור, גם
שלכם) (הגשמיות גשמיכם "ונתתי בחוקותי) (ר"פ כמ"ש גשמיים,

בעתם".
כט.6) שם,
אוה"ת 7) (ראה וסט"א לקליפות ד"עיבל" מהשייכות להעיר

הקליפות  עולם שנקרא עוה"ז, של ענינו שזהו תרעט), ע' פרשתנו

פכ"ד). (פ"ו. בתניא כמבואר בו, גוברים והרשעים והסט"א,
וכמארז"ל 8) כסילים", לגו "שבט ג) כו, (משלי מ"ש ֵוע"ד

במקל". ללקות כלב של "דרכו ב) פ"ט, (שמו"ר
בבחינת 9) שהיא ב"הפטרה", גם נמשך זה שענין והיינו,

גזירת  בגלל וניתתקנה התורה, לקריאת ("פארבייסן") ַ"קינוח"
בתחלתו). יו"ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' (ראה כו' המלכות

וש"נ).
ז.10) סג, ישעי'
במדריגת 11) הם שבנ"י בזמן שאומרים בהפטרות לא גם

שלאחרי  בזמן לא וגם לשבועות, פסח שבין הזמן שזהו צדיקים,
כו'. דמ"ת העילוי אצלם ניתוסף שאז שבועות,

והנסיון  הבחינה להנהגת**וזוהי בנ"י בנוגע עם הקב"ה
שבא כו', דת"ב ומצב את במעמד עזבך ומר "רע כו', החטא מצד

(ע"י  כו' טוב" "רב להם נותן שאעפ"כ יט), ב, (ירמי' ה'"
כו'). יותר נעלה ממקום האהבה התעוררות

ענין 12) עם קשור הנחמה ענין שכללות שאף ולהעיר,
שהיא התשובה , באופן היא התשובה שהרי

הקצה מן פ"ז שמתהפך תשובה (הל' הרמב"ם ובלשון הקצה, אל
אהוב  הוא והיום כו' המקום לפני שנאוי זה הי' "אמש ה"ו):

הנה ― וידיד" קרוב גםונחמד בזה נדרש  שזהו לאח"ז ,
עזיבת  התורה),שלאחרי מן התשובה מצות עיקר (שהיא צ"ל החטא

משנ"ת  וע"ד וכו'. הא"ב אותיות פרטי בכל דברים וידוי גם
ישנו  הטבע מן שלמעלה הנסים בענין שגם ניסן חודש בדרושי
ח"ב  תער"ב (המשך העת"ר דשש"פ הענן ויהי ד "ה (ראה "סדר"
אג"ק  רכב. ע' תרע"ח רנב. ע' תרנ"ז סה"מ גם וראה תתקמא). ע'

רסו). ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר
ש"כולי'13) (וחבריו), מישעי' החל ― ישועה של נביאים

ישועה  מלשון "ישעי'", בשם נקרא ולכן ב), יד, (ב"ב נחמתא"
כ"ק  ובלשון מר), מלשון ירמי', שנקרא החורבן, נביא כמו (ולא
של  בזמן הי' שישעי' (140 ע' ריש תש"ג (סה"ש אדמו"ר מו"ח

כו'. גילויים
א.14) מ, שם
יד.15) מט, שם

               ..
(                ,  .

*

היה  גדול מה בביתנו. שלימדוהו מלמדים ששכרנו עד ה"חדר", אל הליכתו תקופת החלה לאחרֿמכן

העונג!!

חפץ  שהוא משום לא מיוחד. משהו בו יש אפשרית: הזדמנות בכל ושוב, שוב בו מתגאים היינו

מאליו. כמו התבקש כלפיו הדרךֿארץ יחס אך מזה. התרחק תמיד הוא  – אדרבה בדבר;
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ה'" עזבני בבחי') היא בעצמו, הקב"ה ע"י ולא הנביאים, שע"י "עני'16(שהנחמה שלכן לא 17, סוערה
"אנכי  הקב"ה אומר אז (ורק מנחמכם")19אנכי 18נוחמה" שהירידה 20הוא בנ"י אצל שנרגש מוכח שמזה ,

הוגה  - בעצמו הקב"ה ע"י רק לבוא שיכולים ביותר, נעלים חסדים "חילופא", אלא אינם והפורענות
ואילך. 133 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

***

.שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לי ודודי לדודי אני ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

 להשלים יש "שיריים", ונשאר התפילה את משלימים לא שבאם פעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
הבאה  התפילה מתפללים לאח"ז ורק הקודמת, התפילה את .21תחילה

אח"כ  ורק הקודמת, הפרשה של רש"י בפירוש הביאור את תחילה להשלים יש - לעניננו ובנוגע
השבוע. בפרשת רש"י פירוש יתבאר

הפסוק  על עקב בפ' רש"י בפירוש הביאור עקב 22[המשך ש"פ בשיחת נכלל - ישראל" כל ].23"בקרב

***

,(רחוקות לעתים אלא אחרות בפרשיות מצינו (שלא פלא דבר ישנו בפרשתנו, רש"י לפירוש בנוגע
רש"י  מפרש המקומות ובשני פעמים, ב' בפרשה שנכפל ענין - זה על שיעמדו מצאתי לא עתה ולעת

שונים: פירושים
אלקיכם  לה' אתם "בנים (א) אלקיך": לה' אתה קדוש עם "כי פעמים ב' נאמר דרביעי הפרשה בחלק

וגו'" ה' בחר ובך אלקיך לה' אתה קדוש עם כי וגו' תתגודדו כי 24לא וגו' נבלה כל תאכלו "לא (ב) ,
אלקיך" לה' אתה קדוש .25עם

שונים: פירושים רש"י מפרש הפסוקים ובשני

עצמך  "קדושת אתה", קדוש עם "כי רש"י: מפרש - תתגודדו" "לא לציווי בהמשך הא', בפסוק
ה'". בחר ובך ועוד, מאבותיך.

"קדש  לה'", אתה קדוש עם "כי רש"י: מפרש - נבלה" כל תאכלו "לא לציווי בהמשך הב', ובפסוק
בפניהם". תתירם אל איסור, בהם נוהגים ואחרים המותרים דברים לך, במותר עצמך את
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שבאה16) אמיתית נחמה שזוהי אע"פ עבדיו כי, ע"י
א), יד, (פרשתנו אלקיכם" לה' אתם ש"בנים כיון מ"מ, הנביאים,
הקב"ה  עם יחד להיות ― היא שלהם המקווה התכלית הנה

הנחמה ולשמוע ,משיח בא כאשר גם ממוצעים; ללא ,
מסתפק  שאינו יהודי טוען ― ביהמ"ק את ובונה לירושלים והולך

ומלכא". "אנא הקב"ה, עם יחד להיות רצונו אלא בכך,
ע' ח "מ  התוועדויות  ― מנחם  תורת (ראה  הבעש "ט  תורת  וע"ד

ולפני 40. יעטוף כי לעני "תפלה א) קב, (תהלים הפסוק על וש"נ)
("ער  כו' ונבלע מתפעם אינו ה"עני" שדוקא שיחו", ישפוך ה'
והתפארת  מהיקר איינגעשלונגען") און פארכאּפט ניט ַַווערט

הפנימית, בחצר המלך, (כמו שבחצר המלך בהיכל ואפילו
זה  ובגלל כו', והשגה הבנה וזהב, כסף ריבוי לו שיש העשיר,
את  לפגוש וחפצו רצונו כל אלא המלך), אל כלל יגיע שלא יתכן

בעצמו. המלך
ותופס  משנתו, ניעור יהודי כאשר יום: כל בעבודת ודוגמתו
היא  הנשמה ואילו בהמית, ונפש גוף לו שיש זיך") כאּפט ַ("ער
אומר  אזי ― ובכ"מ) ד. עט, פינחס לקו"ת (ראה "באפו" רק

אני "מודה ומיד: ממוצעים;תיכף ללא בעצמו, להקב"ה ,"

פסוקיולאח"ז לה', הודו בתפלה, העבודה סדר וכו'מתחיל דזמרה
להגיע  ― היא שהתכלית בידעו, התפלה), סולם שליבות ד' (כל
יו"ד, (שבת מרי'" קמי ד"כעבדא שמו"ע) (בתפלת ומצב למעמד

עם להיות א), .
יא.17) נד, שם
יב.18) נא, שם
"אנכי"19) נאמר שבו ממ"ת יותר נעלה באופן אנכי, ב"פ

ומזה  ובכ"מ). ואילך. ב סה, ש"ש דרושי לקו"ת (ראה א' פעם
ע"י  לא אבל, נחמו", "נחמו כמו בכפלים, היא הנחמה שגם מובן,

בעצמו. הקב"ה ע"י אלא הנביאים,
בשם 20) ― וההפטרות. הפרשיות בסדר אבודרהם

ע"ב). ריש לא, מגילה ― אב ר"ח (ד"ה בתוס' שהובא הפסיקתא
(21.47 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
ו.22) יא,
(23266 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך סי"ד
ואילך).
אֿב.24) יד,
כא.25) שם,

     

להבין: וצריך

ואתחנן א) בפ' לפנ"ז, כבר נאמר - אלקיך" לה' אתה קדוש עם כיון 26"כי מאומה, מפרש לא ורש"י ,
אלא  עוד ולא זאת, לפרש רש"י הוצרך בפרשתנו ולמה כלל; וביאור בפירוש צורך ללא בפשטות, שמובן

אחר?! ובפירוש הב', בפעם גם לפרש מוסיף הא', בפעם זאת שמפרש שלאחרי

במ ב) עצמך "קדש הב', בפסוק לפירוש הפירוש בסתירה הוא אלא נוסף, פירוש רק לא הוא לך", ותר
קדושה אודות מדובר הא', פירוש לפי כי, מאבותיך". עצמך "קדושת הא', בפסוק  בנ"י אצל

קדושה: תוספת על ציווי זה הרי הב', פירוש לפי ואילו מצדם, נוספת בפעולה צורך ללא (מאבותיהם),
לך"?! במותר עצמך "קדש

"קדשג) רש"י מפרש בתחילה הנה - גופא הב' בפסוק מפרש בפירוש אח"כ ואילו לך", במותר
המותרים תתירם"דברים אל איסור, בהם לרש"י נוהגים לי' מנא (1) מובן: ואינו ."

תתירם "אל (2) איסור?! שנוהגים "אחרים" אודות לאחרים שמדובר בנוגע רק משמעותו "
זה והרי המותר, דבר להשאר יכול זה הרי לעצמו בנוגע אבל המותרים, בדברים איסור שנוהגים

("קדש איסור לנהוג צריך בעצמו שהוא הפירוש, לו?!להתחלת המותר בדבר ("

כמ"פ ד) להבין 27דובר וצריך מהפסוק. שמעתיק בתיבות גם רש"י מדייק בפירושו, הדיוק על שנוסף
ומעתיק  מוסיף השני ובפסוק אתה", קדוש עם "כי התיבות את רק רש"י מעתיק הא' שבפסוק הטעם מהו

"לה'"? תיבת גם

הוא  רש"י של ענינו שהרי הכתובים, מפשטות ומוכרחים מובנים להיות צריכים - אלו ענינים וכל
ע"ד  הוא הספרי פירוש כי בספרי, נאמרו אלו שפירושים בכך די לא ולכן, מקרא, של פשוטו לפרש
דרשות  להעתיק ענינו אין רש"י ואילו בהם, נדרשת שהתורה מדות ל"ב או י"ג ע"פ כו', והרמז הדרוש

כמ"פ. כמדובר מקרא, של פשוטו לפרש אלא חז"ל,

 הב לומר בזה:ויש יאור
" נאמר לזה שבהמשך - וגו'" תתגודדו לא אלקיכם לה' אתם "בנים הפסוק ביאור עם ובהקדים

אתם  "בנים בהקדמה צורך אין תתגודדו", "לא הציווי בשביל מובן: אינו דלכאורה - גו'" אתה קדוש
את  לקיים אנו שצריכים בפשטות וכמובן התורה, ציוויי בשאר זו הקדמה מצינו לא שלכן אלקיכם", לה'
בני  וכמו האדון, ציווי לקיים צריך עבד גם שהרי "עבדים", או "בנים" אנו אם נפק"מ ללא הקב"ה ציווי

לקיימם. וחייבים מצוות, כמה על נצטוו ואעפ"כ בנים, שאינם נח,

ציוויי  ככל ציווי זה אין - אלקיכם" לה' אתם ש"בנים לכך בהמשך תתגודדו" "לא שמ"ש ועכצ"ל,
עם שקשור ענין אלא התורה,  שמפרש וכפי התומ"צ), קיום על שנצטוו לפני (עוד בנ"י של

אתם מקום, של בניו שאתם "לפי רש"י:  ."ומקורחין גדודין ולא ,

" בפסוק גם כן לפרש בהכרח הרי שכן, עם וכיון הקשורה הקדושה זו שאין - אתה" קדוש עם
עצמך  "קדושת - "בנים" היותם עם הקשורה עצמית קדושה אלא ואתחנן), (כבפ' התומ"צ קיום

"'ה בחר ובך מאבותיך) הקדושה (מלבד  "ועוד הכתוב): המשך (לבאר ומוסיף ,"28.

 בפשטות הביאור מלבד - רש"י בפירוש שישנם המופלאים לענינים בנוגע גם בזה להוסיף ויש
הכתובים:

מיוחד  איסור יש ישראל, לכל בנוגע שנאמר גו'" קרחה תשימו ולא תתגודדו ד"לא האיסור מלבד
לכהני  וגו'"בנוגע קרחה יקרחו "לא במפרשים 29ם: ומצינו ב'30, בין החילוקים לפרטי בנוגע שקו"ט

בשניהם. והצורך הציוויים
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ו.26) ז,
חמ"ה 27) .245 ע' חמ"ד התוועדויות ― מנחם תורת ראה
.30 ע'

ואילך.28) 178 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ה.29) כא, אמור
כאן.30) וגו"א רא"ם רמב"ן, ראה
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ה'" עזבני בבחי') היא בעצמו, הקב"ה ע"י ולא הנביאים, שע"י "עני'16(שהנחמה שלכן לא 17, סוערה
"אנכי  הקב"ה אומר אז (ורק מנחמכם")19אנכי 18נוחמה" שהירידה 20הוא בנ"י אצל שנרגש מוכח שמזה ,

הוגה  - בעצמו הקב"ה ע"י רק לבוא שיכולים ביותר, נעלים חסדים "חילופא", אלא אינם והפורענות
ואילך. 133 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

***

.שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לי ודודי לדודי אני ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

 להשלים יש "שיריים", ונשאר התפילה את משלימים לא שבאם פעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
הבאה  התפילה מתפללים לאח"ז ורק הקודמת, התפילה את .21תחילה

אח"כ  ורק הקודמת, הפרשה של רש"י בפירוש הביאור את תחילה להשלים יש - לעניננו ובנוגע
השבוע. בפרשת רש"י פירוש יתבאר

הפסוק  על עקב בפ' רש"י בפירוש הביאור עקב 22[המשך ש"פ בשיחת נכלל - ישראל" כל ].23"בקרב

***

,(רחוקות לעתים אלא אחרות בפרשיות מצינו (שלא פלא דבר ישנו בפרשתנו, רש"י לפירוש בנוגע
רש"י  מפרש המקומות ובשני פעמים, ב' בפרשה שנכפל ענין - זה על שיעמדו מצאתי לא עתה ולעת

שונים: פירושים
אלקיכם  לה' אתם "בנים (א) אלקיך": לה' אתה קדוש עם "כי פעמים ב' נאמר דרביעי הפרשה בחלק

וגו'" ה' בחר ובך אלקיך לה' אתה קדוש עם כי וגו' תתגודדו כי 24לא וגו' נבלה כל תאכלו "לא (ב) ,
אלקיך" לה' אתה קדוש .25עם

שונים: פירושים רש"י מפרש הפסוקים ובשני

עצמך  "קדושת אתה", קדוש עם "כי רש"י: מפרש - תתגודדו" "לא לציווי בהמשך הא', בפסוק
ה'". בחר ובך ועוד, מאבותיך.

"קדש  לה'", אתה קדוש עם "כי רש"י: מפרש - נבלה" כל תאכלו "לא לציווי בהמשך הב', ובפסוק
בפניהם". תתירם אל איסור, בהם נוהגים ואחרים המותרים דברים לך, במותר עצמך את
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שבאה16) אמיתית נחמה שזוהי אע"פ עבדיו כי, ע"י
א), יד, (פרשתנו אלקיכם" לה' אתם ש"בנים כיון מ"מ, הנביאים,
הקב"ה  עם יחד להיות ― היא שלהם המקווה התכלית הנה

הנחמה ולשמוע ,משיח בא כאשר גם ממוצעים; ללא ,
מסתפק  שאינו יהודי טוען ― ביהמ"ק את ובונה לירושלים והולך

ומלכא". "אנא הקב"ה, עם יחד להיות רצונו אלא בכך,
ע' ח "מ  התוועדויות  ― מנחם  תורת (ראה  הבעש "ט  תורת  וע"ד

ולפני 40. יעטוף כי לעני "תפלה א) קב, (תהלים הפסוק על וש"נ)
("ער  כו' ונבלע מתפעם אינו ה"עני" שדוקא שיחו", ישפוך ה'
והתפארת  מהיקר איינגעשלונגען") און פארכאּפט ניט ַַווערט

הפנימית, בחצר המלך, (כמו שבחצר המלך בהיכל ואפילו
זה  ובגלל כו', והשגה הבנה וזהב, כסף ריבוי לו שיש העשיר,
את  לפגוש וחפצו רצונו כל אלא המלך), אל כלל יגיע שלא יתכן

בעצמו. המלך
ותופס  משנתו, ניעור יהודי כאשר יום: כל בעבודת ודוגמתו
היא  הנשמה ואילו בהמית, ונפש גוף לו שיש זיך") כאּפט ַ("ער
אומר  אזי ― ובכ"מ) ד. עט, פינחס לקו"ת (ראה "באפו" רק

אני "מודה ומיד: ממוצעים;תיכף ללא בעצמו, להקב"ה ,"

פסוקיולאח"ז לה', הודו בתפלה, העבודה סדר וכו'מתחיל דזמרה
להגיע  ― היא שהתכלית בידעו, התפלה), סולם שליבות ד' (כל
יו"ד, (שבת מרי'" קמי ד"כעבדא שמו"ע) (בתפלת ומצב למעמד

עם להיות א), .
יא.17) נד, שם
יב.18) נא, שם
"אנכי"19) נאמר שבו ממ"ת יותר נעלה באופן אנכי, ב"פ

ומזה  ובכ"מ). ואילך. ב סה, ש"ש דרושי לקו"ת (ראה א' פעם
ע"י  לא אבל, נחמו", "נחמו כמו בכפלים, היא הנחמה שגם מובן,

בעצמו. הקב"ה ע"י אלא הנביאים,
בשם 20) ― וההפטרות. הפרשיות בסדר אבודרהם

ע"ב). ריש לא, מגילה ― אב ר"ח (ד"ה בתוס' שהובא הפסיקתא
(21.47 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
ו.22) יא,
(23266 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך סי"ד
ואילך).
אֿב.24) יד,
כא.25) שם,

     

להבין: וצריך

ואתחנן א) בפ' לפנ"ז, כבר נאמר - אלקיך" לה' אתה קדוש עם כיון 26"כי מאומה, מפרש לא ורש"י ,
אלא  עוד ולא זאת, לפרש רש"י הוצרך בפרשתנו ולמה כלל; וביאור בפירוש צורך ללא בפשטות, שמובן

אחר?! ובפירוש הב', בפעם גם לפרש מוסיף הא', בפעם זאת שמפרש שלאחרי

במ ב) עצמך "קדש הב', בפסוק לפירוש הפירוש בסתירה הוא אלא נוסף, פירוש רק לא הוא לך", ותר
קדושה אודות מדובר הא', פירוש לפי כי, מאבותיך". עצמך "קדושת הא', בפסוק  בנ"י אצל

קדושה: תוספת על ציווי זה הרי הב', פירוש לפי ואילו מצדם, נוספת בפעולה צורך ללא (מאבותיהם),
לך"?! במותר עצמך "קדש

"קדשג) רש"י מפרש בתחילה הנה - גופא הב' בפסוק מפרש בפירוש אח"כ ואילו לך", במותר
המותרים תתירם"דברים אל איסור, בהם לרש"י נוהגים לי' מנא (1) מובן: ואינו ."

תתירם "אל (2) איסור?! שנוהגים "אחרים" אודות לאחרים שמדובר בנוגע רק משמעותו "
זה והרי המותר, דבר להשאר יכול זה הרי לעצמו בנוגע אבל המותרים, בדברים איסור שנוהגים

("קדש איסור לנהוג צריך בעצמו שהוא הפירוש, לו?!להתחלת המותר בדבר ("

כמ"פ ד) להבין 27דובר וצריך מהפסוק. שמעתיק בתיבות גם רש"י מדייק בפירושו, הדיוק על שנוסף
ומעתיק  מוסיף השני ובפסוק אתה", קדוש עם "כי התיבות את רק רש"י מעתיק הא' שבפסוק הטעם מהו

"לה'"? תיבת גם

הוא  רש"י של ענינו שהרי הכתובים, מפשטות ומוכרחים מובנים להיות צריכים - אלו ענינים וכל
ע"ד  הוא הספרי פירוש כי בספרי, נאמרו אלו שפירושים בכך די לא ולכן, מקרא, של פשוטו לפרש
דרשות  להעתיק ענינו אין רש"י ואילו בהם, נדרשת שהתורה מדות ל"ב או י"ג ע"פ כו', והרמז הדרוש

כמ"פ. כמדובר מקרא, של פשוטו לפרש אלא חז"ל,

 הב לומר בזה:ויש יאור
" נאמר לזה שבהמשך - וגו'" תתגודדו לא אלקיכם לה' אתם "בנים הפסוק ביאור עם ובהקדים

אתם  "בנים בהקדמה צורך אין תתגודדו", "לא הציווי בשביל מובן: אינו דלכאורה - גו'" אתה קדוש
את  לקיים אנו שצריכים בפשטות וכמובן התורה, ציוויי בשאר זו הקדמה מצינו לא שלכן אלקיכם", לה'
בני  וכמו האדון, ציווי לקיים צריך עבד גם שהרי "עבדים", או "בנים" אנו אם נפק"מ ללא הקב"ה ציווי

לקיימם. וחייבים מצוות, כמה על נצטוו ואעפ"כ בנים, שאינם נח,

ציוויי  ככל ציווי זה אין - אלקיכם" לה' אתם ש"בנים לכך בהמשך תתגודדו" "לא שמ"ש ועכצ"ל,
עם שקשור ענין אלא התורה,  שמפרש וכפי התומ"צ), קיום על שנצטוו לפני (עוד בנ"י של

אתם מקום, של בניו שאתם "לפי רש"י:  ."ומקורחין גדודין ולא ,

" בפסוק גם כן לפרש בהכרח הרי שכן, עם וכיון הקשורה הקדושה זו שאין - אתה" קדוש עם
עצמך  "קדושת - "בנים" היותם עם הקשורה עצמית קדושה אלא ואתחנן), (כבפ' התומ"צ קיום

"'ה בחר ובך מאבותיך) הקדושה (מלבד  "ועוד הכתוב): המשך (לבאר ומוסיף ,"28.

 בפשטות הביאור מלבד - רש"י בפירוש שישנם המופלאים לענינים בנוגע גם בזה להוסיף ויש
הכתובים:

מיוחד  איסור יש ישראל, לכל בנוגע שנאמר גו'" קרחה תשימו ולא תתגודדו ד"לא האיסור מלבד
לכהני  וגו'"בנוגע קרחה יקרחו "לא במפרשים 29ם: ומצינו ב'30, בין החילוקים לפרטי בנוגע שקו"ט

בשניהם. והצורך הציוויים
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ו.26) ז,
חמ"ה 27) .245 ע' חמ"ד התוועדויות ― מנחם תורת ראה
.30 ע'

ואילך.28) 178 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ה.29) כא, אמור
כאן.30) וגו"א רא"ם רמב"ן, ראה



כ     

ציוויי  שאר ככל ציווי זה הרי כהנים שאצל - בפשטות הדבר מובן רש"י, בפירוש משנת"ל וע"פ
שבא אלקיכם",התורה, לה' "בנים שלהיותם בנ"י, כל אצל שהוא כפי תתגודדו" ד"לא הענין על

נאים. להיות ראויין

:נבילה אכילת לאיסור בהמשך שנאמר לה'" אתה קדוש עם "כי על רש"י פירוש לבאר נבוא ועתה
קיום  עם קשורה שאינה בנ"י של העצמית הקדושה אודות שמדובר לפרש אפשר אי זה בפסוק
- גו'") תתגודדו לא אלקיכם לה' אתם ל"בנים בהמשך שבא אתה" קדוש עם "כי בפסוק (כמו התומ"צ
חציו  נשחט "בין להחילוק שייכת אינה התומ"צ, קיום עם קשורה שאינה בנ"י של העצמית הקדושה כי

רובו" לנשחט קנה מסויים 31של באופן בשחיטה מיוחדת מעלה אין שהרי סימנים, שני או א' סימן ,
. שאתם "לפי תתגודדו", "לא בענין (משא"כ הקב"ה ציווי לולי להיותכשלעצמה, ראויין ..("

הקב"ה  ציווי קיום בשביל כי - נבילה דאכילת האיסור על טעם נתינת שזהו לפרש אפשר אי וכמו"כ
הקב"ה. צוה שכך בגלל זאת לקיים יש אלא לה'", אתה קדוש עם "כי טעם בנתינת צורך אין

ועיקר: ועוד

לומר  צריך הכתוב הרי - נבילה דאכילת האיסור על טעם נתינת הוא אתה" קדוש עם ש"כי נאמר אם
קדוש  עם "כי ובין נבלה" כל תאכלו "לא בין להפסיק ולא אתה", קדוש עם כי נבלה כל תאכלו "לא

לנכרי"). מכור או ואכלה תתננה בשעריך אשר ("לגר לנכרי ומכירה לגר הנתינה בענין אתה"

(אלא נבלה", כל תאכלו "לא על (לא והסבר ביאור הוא אתה" קדוש עם ש"כי רש"י מפרש ולכן
לנכרי": מכור או ואכלה תתננה בשעריך אשר "לגר על

מפני  הנבלה, את לקנות הנכרי ירצה לא אולי - לנכרי" "מכור התורה אומרת איך מובן: אינו לכאורה
נבלות?! לאכול שלא עצמו על להחמיר שירצה

קדוש עם "כי הכתוב: ממשיך זה רקועל שלכן, ,","לך במותר עצמך ד"קדש הענין שייך
הנבלה. יקנה ובודאי לו, המותר דבר עצמו על יאסור לא הנכרי אבל לך, המותר דבר גם עצמך על לאסור

נבלות" ואוכל ע"ז, לעבוד שלא עליו שקיבל תושב "גר שהוא - בשעריך" אשר ל"גר בנוגע וכמו"כ
לאחרים, בנוגע גם ("במותר") קדושה של באופן להתנהג צריך שיהודי למרות הנה - רש"י) (כפירוש
אשר  "לגר מ"מ, בפניהם", תתירם אל איסור, בהם נוהגים ואחרים המותרים "דברים ישנם שכאשר
בודאי  לה', קדוש שאינו דכיון נבלות, לאכול שלא גם עליו קיבל שמא לחשוש מבלי תתננה", בשעריך

"ואכלה". אלא נבלות, לאכול שלא עליו יקבל לא

משא"כ  ש"ואכלה", יודע אתה כאשר רק לו ש"תתננה" תנאי, כמו הוא ש"ואכלה" לפרש אין [אבל
עור" "לפני (משום לו ליתן אסור נבלות, לאכול שלא עליו קיבל משמעות 32אם אין זה, פירוש לפי כי, - (
הכתוב שכוונת ועכצ"ל, לה'"; אתה קדוש  עם "כי הכתוב להמשך ,לגר הנבילה נתינת את

קדוש עם "כי לה', קדוש שאינו כיון עצמו, על יאסרנה לא בלבד].שבודאי

"(כי  גם מהפסוק ומעתיק רש"י מוסיף בשעריך", אשר ל"גר בנ"י בין החילוק את להדגיש וכדי
אתה) קדוש אשר עם ה"גר אצל גם להיות יכול סתם) ("קדוש" כשלעצמו הקדושה ענין כי - "

"קדוש אבל ע"ז", לעבוד  שלא עליו ש"קיבל לה'בשעריך", הקדושה כי  "אתה", רק  זה הרי ,"
נאמר  שאז מתןֿתורה, ע"י תהיו33היא .."ואתם קדוש "עם ולכן, קדוש", גוי רק . זה הרי לה'" .

"אתה".
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כה.31) כ, קדושים שמיני. ס"פ פרש"י
יד.32) יט, קדושים

ו.33) יט, יתרו

     

:להלכה בנוגע ענינים גם ללמוד יש  זה רש"י שמפירוש להוסיף, ויש
בפניהם"א) להתירן רשאי אתה אי איסור, בהן נהגו ואחרים המותרים ל"דברים שזהו 34בנוגע -

מדרבנן  אלא מדאורייתא, זה שאין כהדעות (ולא מדאורייתא ).35איסור

לגוי ב) ביחס גם הוא עור" ד"לפני הלאו אם חקירה נוספת 36יש בחקירה תלוי זה וענין אם 37. -
(שאסור  הענינים לכל בנוגע כללי איסור והוא המצוות), מתרי"ג (א' עצמו בפני לאו הוא עור" "לפני
מכשיל  שבו בהאיסור נוסף פרט שזהו או לגוי, שייך זה אין ובמילא איסור), בדבר חבירו את להכשיל
שאסור  גם נכלל מהם א ' שבכל דידי ', מצוות לשבע בנוגע גוי, אצל גם שייך זה הרי ובמילא חבירו, את

זה. בדבר חבירו את להכשיל לו

שבודאי  בגלל היא ואכלה" תתננה בשעריך אשר ש"לגר לכך שהסיבה רש"י, בפירוש משנ"ת וע"פ
לו, ליתן אסור הי' נבלות, לאכול שלא עליו מקבל הי' אילו אבל נבלות, לאכול שלא עליו קיבל לא

לגוי. ביחס גם הוא עור" ד"לפני שהלאו לפשוט יש - עור" "לפני משום

:לקונו האדם בעבודת מזה ההוראה גם לבאר ויש
בין  החילוק ישנו גופא בנ"י אצל גם הנה העולם, לאומות ביחס קדוש" "עם נקראים שבנ"י כשם

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא שנה"א הבהמית, לנפש האלקית ואילו 38נפש קדוש", "עם היא ,
נאמר  שעלי' הבהמית, גשמיים,39נפש לענינים האדם את שמושכת למטה", היא היורדת הבהמה "רוח

תושב". "גר בבחי' היא

עצמך  "קדש - אלקיך" לה' אתה קדוש ש"עם לכך בהתאים יהודי של הנהגתו להיות צריכה ולכן
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי לך", "וואס 40במותר הראשונים: חסידים אצל שגור שהי' הפתגם ָאודות

ניט" אויך מען דארף - מ'מעג וואס און ניט, דאך מען טאר - ניט .41מ'טאר ַָָָָ

אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפור גם שיאמר 42וכידוע ממנו וביקשו לקישינוב, מהר"ש אדמו"ר בא שפעם ,
פלוני  דבר אם התחשבות מתוך להיות צריכה יהודי של שהנהגתו שתוכנו, מאמר, ואמר חסידות, מאמר
הקב"ה, ציווה שכך בגלל רק לא והיינו, ניט"), ּפאסט עס צי ּפאסט, עס ("צי מתאים" "לא או ַַ"מתאים"
רש"י: ובלשון אלקיך", לה' אתה קדוש ש"עם מפני העולם, כל כמו שיתנהג  מתאים" ש"לא בגלל אלא

מקום, של בניו שאתם "לפי 'כו .להיות

קדוש  הוא יהודי של הגוף גם שהרי הגוף, מצד גם הוא זה שענין הזקן 43ולהעיר, רבינו וכמ"ש ,44

ולשון") עם מכל בחרת ("ובנו תורה במתן שהי' הבחירה הגוף 45שענין מצד גם ולכן, הגוף, על קאי
אלקיך". לה' אתה קדוש ש"עם לכך המתאים באופן להתנהג צריך

. נותן אנכי ד"ראה הענין אודות עוה"פ דובר ההתוועדות ש"בסיום דכיון וקללה", ברכה .
הרעות" תצא לא עליון ו"מפי המכוסים,46נותן", מחסדים - "ברכה" היא ה"קללה" שגם לומר בהכרח ,

ד"ראה", באופן בשר, לעיני גם בגלוי הברכה נמשכת וסוכ"ס

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

טושו"ע34) וש"נ. ואילך. סע"ב נ, רסרי"ד.פסחים יו"ד
שם.35) ברכ"י ראה
רלב.36) מצוה מנ"ח ראה
גם 37) וראה ס"ה. תשכ"ה) (ירושלים פענח צפנת שו"ת ראה

וש"נ. .98 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת
רפ"ב.38) תניא
כא.39) ג, קהלת
תש"ה 40) .126 ס"ע תש"ב .153 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

שני). אדר כה יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד שלו אג"ק .72 ע'

ועוד.
לא =41) גם ― שמותר ומה אסור, הרי ― שאסור מה

צריך.
תורת 42) גם וראה .144 ע' .140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

.58 ס"ע ח"י התוועדויות ― מנחם
סוס"ד.43) מהדו"ב או"ח אדה"ז שו"ע רע"ב. ע, זח"ג ראה
ואילך).44) סע"ב (סט, פמ"ט תניא
וש"נ.45) ס"ד. ס"ס שם אדה"ז שו"ע
לח.46) ג, איכה



כי      

ציוויי  שאר ככל ציווי זה הרי כהנים שאצל - בפשטות הדבר מובן רש"י, בפירוש משנת"ל וע"פ
שבא אלקיכם",התורה, לה' "בנים שלהיותם בנ"י, כל אצל שהוא כפי תתגודדו" ד"לא הענין על

נאים. להיות ראויין

:נבילה אכילת לאיסור בהמשך שנאמר לה'" אתה קדוש עם "כי על רש"י פירוש לבאר נבוא ועתה
קיום  עם קשורה שאינה בנ"י של העצמית הקדושה אודות שמדובר לפרש אפשר אי זה בפסוק
- גו'") תתגודדו לא אלקיכם לה' אתם ל"בנים בהמשך שבא אתה" קדוש עם "כי בפסוק (כמו התומ"צ
חציו  נשחט "בין להחילוק שייכת אינה התומ"צ, קיום עם קשורה שאינה בנ"י של העצמית הקדושה כי

רובו" לנשחט קנה מסויים 31של באופן בשחיטה מיוחדת מעלה אין שהרי סימנים, שני או א' סימן ,
. שאתם "לפי תתגודדו", "לא בענין (משא"כ הקב"ה ציווי לולי להיותכשלעצמה, ראויין ..("

הקב"ה  ציווי קיום בשביל כי - נבילה דאכילת האיסור על טעם נתינת שזהו לפרש אפשר אי וכמו"כ
הקב"ה. צוה שכך בגלל זאת לקיים יש אלא לה'", אתה קדוש עם "כי טעם בנתינת צורך אין

ועיקר: ועוד

לומר  צריך הכתוב הרי - נבילה דאכילת האיסור על טעם נתינת הוא אתה" קדוש עם ש"כי נאמר אם
קדוש  עם "כי ובין נבלה" כל תאכלו "לא בין להפסיק ולא אתה", קדוש עם כי נבלה כל תאכלו "לא

לנכרי"). מכור או ואכלה תתננה בשעריך אשר ("לגר לנכרי ומכירה לגר הנתינה בענין אתה"

(אלא נבלה", כל תאכלו "לא על (לא והסבר ביאור הוא אתה" קדוש עם ש"כי רש"י מפרש ולכן
לנכרי": מכור או ואכלה תתננה בשעריך אשר "לגר על

מפני  הנבלה, את לקנות הנכרי ירצה לא אולי - לנכרי" "מכור התורה אומרת איך מובן: אינו לכאורה
נבלות?! לאכול שלא עצמו על להחמיר שירצה

קדוש עם "כי הכתוב: ממשיך זה רקועל שלכן, ,","לך במותר עצמך ד"קדש הענין שייך
הנבלה. יקנה ובודאי לו, המותר דבר עצמו על יאסור לא הנכרי אבל לך, המותר דבר גם עצמך על לאסור

נבלות" ואוכל ע"ז, לעבוד שלא עליו שקיבל תושב "גר שהוא - בשעריך" אשר ל"גר בנוגע וכמו"כ
לאחרים, בנוגע גם ("במותר") קדושה של באופן להתנהג צריך שיהודי למרות הנה - רש"י) (כפירוש
אשר  "לגר מ"מ, בפניהם", תתירם אל איסור, בהם נוהגים ואחרים המותרים "דברים ישנם שכאשר
בודאי  לה', קדוש שאינו דכיון נבלות, לאכול שלא גם עליו קיבל שמא לחשוש מבלי תתננה", בשעריך

"ואכלה". אלא נבלות, לאכול שלא עליו יקבל לא

משא"כ  ש"ואכלה", יודע אתה כאשר רק לו ש"תתננה" תנאי, כמו הוא ש"ואכלה" לפרש אין [אבל
עור" "לפני (משום לו ליתן אסור נבלות, לאכול שלא עליו קיבל משמעות 32אם אין זה, פירוש לפי כי, - (
הכתוב שכוונת ועכצ"ל, לה'"; אתה קדוש  עם "כי הכתוב להמשך ,לגר הנבילה נתינת את

קדוש עם "כי לה', קדוש שאינו כיון עצמו, על יאסרנה לא בלבד].שבודאי

"(כי  גם מהפסוק ומעתיק רש"י מוסיף בשעריך", אשר ל"גר בנ"י בין החילוק את להדגיש וכדי
אתה) קדוש אשר עם ה"גר אצל גם להיות יכול סתם) ("קדוש" כשלעצמו הקדושה ענין כי - "

"קדוש אבל ע"ז", לעבוד  שלא עליו ש"קיבל לה'בשעריך", הקדושה כי  "אתה", רק  זה הרי ,"
נאמר  שאז מתןֿתורה, ע"י תהיו33היא .."ואתם קדוש "עם ולכן, קדוש", גוי רק . זה הרי לה'" .

"אתה".
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כה.31) כ, קדושים שמיני. ס"פ פרש"י
יד.32) יט, קדושים

ו.33) יט, יתרו

     

:להלכה בנוגע ענינים גם ללמוד יש  זה רש"י שמפירוש להוסיף, ויש
בפניהם"א) להתירן רשאי אתה אי איסור, בהן נהגו ואחרים המותרים ל"דברים שזהו 34בנוגע -

מדרבנן  אלא מדאורייתא, זה שאין כהדעות (ולא מדאורייתא ).35איסור

לגוי ב) ביחס גם הוא עור" ד"לפני הלאו אם חקירה נוספת 36יש בחקירה תלוי זה וענין אם 37. -
(שאסור  הענינים לכל בנוגע כללי איסור והוא המצוות), מתרי"ג (א' עצמו בפני לאו הוא עור" "לפני
מכשיל  שבו בהאיסור נוסף פרט שזהו או לגוי, שייך זה אין ובמילא איסור), בדבר חבירו את להכשיל
שאסור  גם נכלל מהם א ' שבכל דידי ', מצוות לשבע בנוגע גוי, אצל גם שייך זה הרי ובמילא חבירו, את

זה. בדבר חבירו את להכשיל לו

שבודאי  בגלל היא ואכלה" תתננה בשעריך אשר ש"לגר לכך שהסיבה רש"י, בפירוש משנ"ת וע"פ
לו, ליתן אסור הי' נבלות, לאכול שלא עליו מקבל הי' אילו אבל נבלות, לאכול שלא עליו קיבל לא

לגוי. ביחס גם הוא עור" ד"לפני שהלאו לפשוט יש - עור" "לפני משום

:לקונו האדם בעבודת מזה ההוראה גם לבאר ויש
בין  החילוק ישנו גופא בנ"י אצל גם הנה העולם, לאומות ביחס קדוש" "עם נקראים שבנ"י כשם

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא שנה"א הבהמית, לנפש האלקית ואילו 38נפש קדוש", "עם היא ,
נאמר  שעלי' הבהמית, גשמיים,39נפש לענינים האדם את שמושכת למטה", היא היורדת הבהמה "רוח

תושב". "גר בבחי' היא

עצמך  "קדש - אלקיך" לה' אתה קדוש ש"עם לכך בהתאים יהודי של הנהגתו להיות צריכה ולכן
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי לך", "וואס 40במותר הראשונים: חסידים אצל שגור שהי' הפתגם ָאודות

ניט" אויך מען דארף - מ'מעג וואס און ניט, דאך מען טאר - ניט .41מ'טאר ַָָָָ

אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפור גם שיאמר 42וכידוע ממנו וביקשו לקישינוב, מהר"ש אדמו"ר בא שפעם ,
פלוני  דבר אם התחשבות מתוך להיות צריכה יהודי של שהנהגתו שתוכנו, מאמר, ואמר חסידות, מאמר
הקב"ה, ציווה שכך בגלל רק לא והיינו, ניט"), ּפאסט עס צי ּפאסט, עס ("צי מתאים" "לא או ַַ"מתאים"
רש"י: ובלשון אלקיך", לה' אתה קדוש ש"עם מפני העולם, כל כמו שיתנהג  מתאים" ש"לא בגלל אלא

מקום, של בניו שאתם "לפי 'כו .להיות

קדוש  הוא יהודי של הגוף גם שהרי הגוף, מצד גם הוא זה שענין הזקן 43ולהעיר, רבינו וכמ"ש ,44

ולשון") עם מכל בחרת ("ובנו תורה במתן שהי' הבחירה הגוף 45שענין מצד גם ולכן, הגוף, על קאי
אלקיך". לה' אתה קדוש ש"עם לכך המתאים באופן להתנהג צריך

. נותן אנכי ד"ראה הענין אודות עוה"פ דובר ההתוועדות ש"בסיום דכיון וקללה", ברכה .
הרעות" תצא לא עליון ו"מפי המכוסים,46נותן", מחסדים - "ברכה" היא ה"קללה" שגם לומר בהכרח ,

ד"ראה", באופן בשר, לעיני גם בגלוי הברכה נמשכת וסוכ"ס
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טושו"ע34) וש"נ. ואילך. סע"ב נ, רסרי"ד.פסחים יו"ד
שם.35) ברכ"י ראה
רלב.36) מצוה מנ"ח ראה
גם 37) וראה ס"ה. תשכ"ה) (ירושלים פענח צפנת שו"ת ראה

וש"נ. .98 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת
רפ"ב.38) תניא
כא.39) ג, קהלת
תש"ה 40) .126 ס"ע תש"ב .153 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

שני). אדר כה יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד שלו אג"ק .72 ע'

ועוד.
לא =41) גם ― שמותר ומה אסור, הרי ― שאסור מה

צריך.
תורת 42) גם וראה .144 ע' .140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

.58 ס"ע ח"י התוועדויות ― מנחם
סוס"ד.43) מהדו"ב או"ח אדה"ז שו"ע רע"ב. ע, זח"ג ראה
ואילך).44) סע"ב (סט, פמ"ט תניא
וש"נ.45) ס"ד. ס"ס שם אדה"ז שו"ע
לח.46) ג, איכה



כב     

הקודמות - בהתוועדויות דיין"47וכמשנ"ת נעשה עד ש"אין מזה כמובן שמיעה, על הראי' ,48מעלת
לדון  רוצה ועתה כו', הרבה למד ומאז עםֿהארץ, בהיותו זאת שראה [אע"פ בעיניו הדבר שראה שכיון

זכותא" לי' חזו מצו "לא העדה"48בזה], "והצילו להתקיים יכול לא ושוב הדבר,49, שמע רק אם משא"כ ,
זאת  ראה שלא כיון מ"מ, המעשה , אירע שכך בוודאות אצלו וברור נאמנים, מעדים ששמע אף הרי

כו' ולהצילו זכותא" לי' חזו "מצו -בעיניו,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את בשר בעיני לראות שזוכים ועד

הרמב"ם - ובלשון ודם, בשר גשמי, אדם בת 50שיהי' הוגה דוד מבית "מלך וכו': במצוות ועוסק ורה
גשמי  ביהמ"ק במקומו", מקדש -ובנה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא
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ס"ג 47) נשא ש"פ ואילך; ס"כ דחה"ש ב' יום שיחות ראה
74 ע' ואילך; 48 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך

וש"נ. ואילך).

רע"א.48) כו, ר"ה
כה.49) לה, מסעי
ספי"א.50) מלכים הל'

     

הקודמות - בהתוועדויות דיין"47וכמשנ"ת נעשה עד ש"אין מזה כמובן שמיעה, על הראי' ,48מעלת
לדון  רוצה ועתה כו', הרבה למד ומאז עםֿהארץ, בהיותו זאת שראה [אע"פ בעיניו הדבר שראה שכיון

זכותא" לי' חזו מצו "לא העדה"48בזה], "והצילו להתקיים יכול לא ושוב הדבר,49, שמע רק אם משא"כ ,
זאת  ראה שלא כיון מ"מ, המעשה , אירע שכך בוודאות אצלו וברור נאמנים, מעדים ששמע אף הרי

כו' ולהצילו זכותא" לי' חזו "מצו -בעיניו,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את בשר בעיני לראות שזוכים ועד

הרמב"ם - ובלשון ודם, בשר גשמי, אדם בת 50שיהי' הוגה דוד מבית "מלך וכו': במצוות ועוסק ורה
גשמי  ביהמ"ק במקומו", מקדש -ובנה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא
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ס"ג 47) נשא ש"פ ואילך; ס"כ דחה"ש ב' יום שיחות ראה
74 ע' ואילך; 48 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך

וש"נ. ואילך).

רע"א.48) כו, ר"ה
כה.49) לה, מסעי
ספי"א.50) מלכים הל'

d`x zyxt zegiy ihewl טו כרך

"הדבק 1עה"פ ‡. תדבקון": ובו גו' ה"א "אחרי
כמו  חולים בקר מתים קבור חסדים גמול בדרכיו
היא  בפשטות, רש"י, של כוונתו הקב"ה". שעשה
בהוי' להדבק אפשר וכי בזה: התמי' ליישב

"הדבק 2אלקיכם  הוא הכתוב שפירוש ומתרץ ?
–eikxcב  הקב"ה" שעשה כמו וכו' חסדים גמול

בהקב"ה. דבוק אתה שעי"ז
וצלה"ב:

כבר  בהקב"ה להדבק האדם שעל זה ענין א)
עקב  בס"פ – לכן קודם ועוד 3נאמר בו", "ולדבקה

תדבק" "ובו – מסביר 4לפנ"ז רש"י אין ובכ"ז –
בדרכיו: דביקות שענינו כבפרשתנו, שם,

לומר  "אפשר רש"י: פירש בו" "ולדבקה עה"פ
בתלמידים  הדבק אלא הוא אוכלה אש והלא כן
בו"; נדבקת כאלו עליכם אני ומעלה ובחכמים
תדבק  ובו תעבוד אותו תירא ה"א "את ועה"פ
– תירא ה"א "את רש"י מפרש תשבע" ובשמו

לו המדות waczeותעבוד כל בך שיהיו ולאחר בו
תשבע". בשמו אז הללו

כמו  בו" "ולדבקה גבי מפרש שלא מה והנה
"הדבק – בפרשתנו י"ל eikxcaשפי' – כי 5" הטעם

נאמר (yexitaזה זה בו")iptleבפסוק "ולדבקה
בכל רחום eikxc"ללכת "הוא פרש"י ע"פ ובפרט "

אבל  חסדים"; גמול ואתה חסדים גומל הוא כו'
לאיד  מאחר בנוגע קשה: תדבק" ד"ובו קרא ך

הוצרך  ולכן כפשוטו, לפרש א"א בהקב"ה שדבקות
א"כ  ובפרשתנו), עקב (בס"פ ענינו לפרש רש"י

הנאמר תדבק" "ובו על זה לפרש iptlהו"ל
אלו  ?6פסוקים

של  ענינו פרש"י שלא מזה גיסא: לאידך ב)
ואתחנן  בפ' וכן תדבק", "ואתם 7"ובו שנאמר

miwacd ענינה מפרש רש"י ואין גו'" אלקיכם בה'
בפשטות  מובן שענינה משמע – בה' דבקות של
פירושו  קשה: וא"כ – לפרשו צורך שאין כ"כ ועד
לן  למה ובפרשתנו עקב בס"פ הנ"ל רש"י של
מנ"ל  או כו'), ואתחנן בפ' כהפי' – הוא (באם

הנ"ל)? כפי' אינו (באם

"גמול ·. שלפנינו: בפרש"י להבין צריך גם
של  תוכנו מהו חולים" בקר מתים קבור חסדים
מתים" "קבור גם הרי ועוד: כאן? חסדים" "גמול

הם  חסדים גמילות בכלל חולים" ?8ו"בקר 
כאן חסדים" ש"גמול י"ל בזה oiprאמנם epi`

ihxt תוכנו וזהו חסדים" מיני) (כל "גמול כ"א ,
הן  פרטיו אשר בכלל, בדרכיו" "הדבק של וענינו

חולים". בקר מתים "קבור

מובן: אינו אבל

מפרש  דרכיו" בכל "ללכת עה"פ עקב בפ' א)
גמול  אתה אף חסדים גומל הוא "מה רש"י
מתים  דקבורת הפרטים את לפרט מבלי חסדים",
ואם  בפרשתנו? כאן נשתנה ומה – חולים ובקור
לפורטם  הו"ל ד"גמ"ח", הפרטים לפרש הצורך מן

lirl("חסדים (ד"גמילות שהענין במקום עקב בפ'
לראשונה? בא

"גמול  של בהפרטים רש"י קחשיב לא מדוע ב)
חסדים  גמילות של הפרט את גם הנ"ל, חסדים"

לנצרכים  כסף הלואת היינו ואדרבה,9בממונו, ;
) זה סוג להביא הו"ל לראש דגמ"ח,ixwirdלכל (
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ה.1) יג, פרשתנו
בו 2) ולדבקה כב) (יא, עה"פ עקב בס"פ שמקשה מה וע"ד

ובסוף  בפנים לקמן וראה הוא". אוכלה אש והלא כן לומר "אפשר
ס"ד.

כב.3) יא,
כ.4) י, עקב
עקב).5) (בס"פ ובש"ך (להט"ז) דוד בדברי שפירש כמו
לומר 6) אפשר וכי להקשות שייך אין ד"שם שם: דוד בדברי

תשבע  ובשמו אז בו לדבוק לך אפשר אם הכי קאמר דה"נ כן
כאן  (משא"כ בשמו תשבע לא לכן בו לדבק לך שא"א אלא

בו)". שנדבק עלינו שמצוה עקב) (בס"פ
"ולאחרי  היא הכתוב שכוונת שם מפרש שרש"י לאחרי אבל
רש"י  מפרשי (ראה תשבע" ובשמו אז הללו המדות כל בך שיהי'
מוסיף  שהכתוב כ' (שם) דוד ובדברי תדבק"). "ובו (בהפסוק

תדבק". ד"ובו הפי' מהו לפרש הו"ל להשבע") "דמצוה

משום  לפרש רש"י הוצרך לא תדבק ובו דעל (כאן) בש"ך ומ"ש
"דלא  כאן לפרש שהוצרך ומה בדרכיו הדבק פירושו דבפשש"מ
בך  שיהיו ולאחרי וכו' תלכו ה' אחרי הקרא ולפרש לומר נטעה
א"מ  עליכם", השגחתו כל להיות תדבקון ובו אז  הללו המדות כל

ד" בפשש"מ הפשיטות מנין א) הפשט: פירושו eaבדרך (תדבק)"
הואeikxca(הדבק) ובפרשתנו תדבקון" "ובו ב) .ieeiv שעל

הבטחה  ולא שבהפסוק, הציוויים לשאר בהמשך לעשות האדם
עליהם. ישגיח שהקב"ה

ד.7) ד,
הן 8) חסד עשיית היא חסדים גמילות תורה בלשון דהרי

הלוואת  דהיא עתה המדוברת בל' (משא"כ וכו' בממונו הן בגופו
היינו  קבורה גמ"ח, היינו חולים ביקור ב). (ל, ב"מ וראה ממון)

מ  פ"א פאה ירושלמי ב. מט, סוכה (ועיין רע"ב גמ"ח וראה "א).
מתים. ולקבור חולים ביקור כגון וכו' וגמ"ח מ"א פ"א פאה

ימוך 9) "כי מפורש ציווי בזה שגם לנצרכים בכלל עזר וגם
לה). כה, (בהר בו" והחזקת אחיך

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

בנועם וענג קראתי מכתבו מכ"ב מנ"א, בו כותב עכ"פ ראשי פרקים מישיבה הק' קרית גת 

סניף לישיבה הק' תומכי תמימים דלוד, מהתקדמות התלמידים שליט"א בלימודיהם וכו' וכן אשר 

יתחילו גם בתפלה בדירת הישיבה.

וכבר ידוע גודל המעלה בזה ע"פ מרז"ל עה"פ אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב.

ויהי רצון אשר יבשר טוב בהאמור ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור מתאים לדרישת וגם 

לכל אלו המשתדלים  והצלחתו  יוסיף בברכתו  והפנימית  הנגלה  ובודאי שנותן התורה  הכרח השעה 

בביסוס והרחבת הישיבה הק' האמורה, שיוכלו עוד להוסיף בזה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב.

ובעת רצון אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ובודאי שבעל הציון יעורר ר"ר על זה, שהרי זוהי היתה עבודתו בקדש בחיים 

חיותו בעלמא דין יסוד ישיבות ביראת שמים וחינוך על טהרת הקדש בכל מקום שידו מגעת.

שאז  בלקו"ת  וכמבואר  הרחמים,  חדש  הוא  אלול  לחדש  אנו  שמתקרבים  שכיון  רצון  ויהי 

מאירים י"ג מדות הרחמים, הנה יומשך זה בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כג      

הקודמות - בהתוועדויות דיין"47וכמשנ"ת נעשה עד ש"אין מזה כמובן שמיעה, על הראי' ,48מעלת
לדון  רוצה ועתה כו', הרבה למד ומאז עםֿהארץ, בהיותו זאת שראה [אע"פ בעיניו הדבר שראה שכיון

זכותא" לי' חזו מצו "לא העדה"48בזה], "והצילו להתקיים יכול לא ושוב הדבר,49, שמע רק אם משא"כ ,
זאת  ראה שלא כיון מ"מ, המעשה , אירע שכך בוודאות אצלו וברור נאמנים, מעדים ששמע אף הרי

כו' ולהצילו זכותא" לי' חזו "מצו -בעיניו,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את בשר בעיני לראות שזוכים ועד

הרמב"ם - ובלשון ודם, בשר גשמי, אדם בת 50שיהי' הוגה דוד מבית "מלך וכו': במצוות ועוסק ורה
גשמי  ביהמ"ק במקומו", מקדש -ובנה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא
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ס"ג 47) נשא ש"פ ואילך; ס"כ דחה"ש ב' יום שיחות ראה
74 ע' ואילך; 48 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך

וש"נ. ואילך).

רע"א.48) כו, ר"ה
כה.49) לה, מסעי
ספי"א.50) מלכים הל'

     

הקודמות - בהתוועדויות דיין"47וכמשנ"ת נעשה עד ש"אין מזה כמובן שמיעה, על הראי' ,48מעלת
לדון  רוצה ועתה כו', הרבה למד ומאז עםֿהארץ, בהיותו זאת שראה [אע"פ בעיניו הדבר שראה שכיון

זכותא" לי' חזו מצו "לא העדה"48בזה], "והצילו להתקיים יכול לא ושוב הדבר,49, שמע רק אם משא"כ ,
זאת  ראה שלא כיון מ"מ, המעשה , אירע שכך בוודאות אצלו וברור נאמנים, מעדים ששמע אף הרי

כו' ולהצילו זכותא" לי' חזו "מצו -בעיניו,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את בשר בעיני לראות שזוכים ועד

הרמב"ם - ובלשון ודם, בשר גשמי, אדם בת 50שיהי' הוגה דוד מבית "מלך וכו': במצוות ועוסק ורה
גשמי  ביהמ"ק במקומו", מקדש -ובנה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא
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ס"ג 47) נשא ש"פ ואילך; ס"כ דחה"ש ב' יום שיחות ראה
74 ע' ואילך; 48 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך

וש"נ. ואילך).

רע"א.48) כו, ר"ה
כה.49) לה, מסעי
ספי"א.50) מלכים הל'

d`x zyxt zegiy ihewl טו כרך

"הדבק 1עה"פ ‡. תדבקון": ובו גו' ה"א "אחרי
כמו  חולים בקר מתים קבור חסדים גמול בדרכיו
היא  בפשטות, רש"י, של כוונתו הקב"ה". שעשה
בהוי' להדבק אפשר וכי בזה: התמי' ליישב

"הדבק 2אלקיכם  הוא הכתוב שפירוש ומתרץ ?
–eikxcב  הקב"ה" שעשה כמו וכו' חסדים גמול

בהקב"ה. דבוק אתה שעי"ז
וצלה"ב:

כבר  בהקב"ה להדבק האדם שעל זה ענין א)
עקב  בס"פ – לכן קודם ועוד 3נאמר בו", "ולדבקה

תדבק" "ובו – מסביר 4לפנ"ז רש"י אין ובכ"ז –
בדרכיו: דביקות שענינו כבפרשתנו, שם,

לומר  "אפשר רש"י: פירש בו" "ולדבקה עה"פ
בתלמידים  הדבק אלא הוא אוכלה אש והלא כן
בו"; נדבקת כאלו עליכם אני ומעלה ובחכמים
תדבק  ובו תעבוד אותו תירא ה"א "את ועה"פ
– תירא ה"א "את רש"י מפרש תשבע" ובשמו

לו המדות waczeותעבוד כל בך שיהיו ולאחר בו
תשבע". בשמו אז הללו

כמו  בו" "ולדבקה גבי מפרש שלא מה והנה
"הדבק – בפרשתנו י"ל eikxcaשפי' – כי 5" הטעם

נאמר (yexitaזה זה בו")iptleבפסוק "ולדבקה
בכל רחום eikxc"ללכת "הוא פרש"י ע"פ ובפרט "

אבל  חסדים"; גמול ואתה חסדים גומל הוא כו'
לאיד  מאחר בנוגע קשה: תדבק" ד"ובו קרא ך

הוצרך  ולכן כפשוטו, לפרש א"א בהקב"ה שדבקות
א"כ  ובפרשתנו), עקב (בס"פ ענינו לפרש רש"י

הנאמר תדבק" "ובו על זה לפרש iptlהו"ל
אלו  ?6פסוקים

של  ענינו פרש"י שלא מזה גיסא: לאידך ב)
ואתחנן  בפ' וכן תדבק", "ואתם 7"ובו שנאמר

miwacd ענינה מפרש רש"י ואין גו'" אלקיכם בה'
בפשטות  מובן שענינה משמע – בה' דבקות של
פירושו  קשה: וא"כ – לפרשו צורך שאין כ"כ ועד
לן  למה ובפרשתנו עקב בס"פ הנ"ל רש"י של
מנ"ל  או כו'), ואתחנן בפ' כהפי' – הוא (באם

הנ"ל)? כפי' אינו (באם

"גמול ·. שלפנינו: בפרש"י להבין צריך גם
של  תוכנו מהו חולים" בקר מתים קבור חסדים
מתים" "קבור גם הרי ועוד: כאן? חסדים" "גמול

הם  חסדים גמילות בכלל חולים" ?8ו"בקר 
כאן חסדים" ש"גמול י"ל בזה oiprאמנם epi`

ihxt תוכנו וזהו חסדים" מיני) (כל "גמול כ"א ,
הן  פרטיו אשר בכלל, בדרכיו" "הדבק של וענינו

חולים". בקר מתים "קבור

מובן: אינו אבל

מפרש  דרכיו" בכל "ללכת עה"פ עקב בפ' א)
גמול  אתה אף חסדים גומל הוא "מה רש"י
מתים  דקבורת הפרטים את לפרט מבלי חסדים",
ואם  בפרשתנו? כאן נשתנה ומה – חולים ובקור
לפורטם  הו"ל ד"גמ"ח", הפרטים לפרש הצורך מן

lirl("חסדים (ד"גמילות שהענין במקום עקב בפ'
לראשונה? בא

"גמול  של בהפרטים רש"י קחשיב לא מדוע ב)
חסדים  גמילות של הפרט את גם הנ"ל, חסדים"

לנצרכים  כסף הלואת היינו ואדרבה,9בממונו, ;
) זה סוג להביא הו"ל לראש דגמ"ח,ixwirdלכל (
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ה.1) יג, פרשתנו
בו 2) ולדבקה כב) (יא, עה"פ עקב בס"פ שמקשה מה וע"ד

ובסוף  בפנים לקמן וראה הוא". אוכלה אש והלא כן לומר "אפשר
ס"ד.

כב.3) יא,
כ.4) י, עקב
עקב).5) (בס"פ ובש"ך (להט"ז) דוד בדברי שפירש כמו
לומר 6) אפשר וכי להקשות שייך אין ד"שם שם: דוד בדברי

תשבע  ובשמו אז בו לדבוק לך אפשר אם הכי קאמר דה"נ כן
כאן  (משא"כ בשמו תשבע לא לכן בו לדבק לך שא"א אלא

בו)". שנדבק עלינו שמצוה עקב) (בס"פ
"ולאחרי  היא הכתוב שכוונת שם מפרש שרש"י לאחרי אבל
רש"י  מפרשי (ראה תשבע" ובשמו אז הללו המדות כל בך שיהי'
מוסיף  שהכתוב כ' (שם) דוד ובדברי תדבק"). "ובו (בהפסוק

תדבק". ד"ובו הפי' מהו לפרש הו"ל להשבע") "דמצוה

משום  לפרש רש"י הוצרך לא תדבק ובו דעל (כאן) בש"ך ומ"ש
"דלא  כאן לפרש שהוצרך ומה בדרכיו הדבק פירושו דבפשש"מ
בך  שיהיו ולאחרי וכו' תלכו ה' אחרי הקרא ולפרש לומר נטעה
א"מ  עליכם", השגחתו כל להיות תדבקון ובו אז  הללו המדות כל

ד" בפשש"מ הפשיטות מנין א) הפשט: פירושו eaבדרך (תדבק)"
הואeikxca(הדבק) ובפרשתנו תדבקון" "ובו ב) .ieeiv שעל

הבטחה  ולא שבהפסוק, הציוויים לשאר בהמשך לעשות האדם
עליהם. ישגיח שהקב"ה

ד.7) ד,
הן 8) חסד עשיית היא חסדים גמילות תורה בלשון דהרי

הלוואת  דהיא עתה המדוברת בל' (משא"כ וכו' בממונו הן בגופו
היינו  קבורה גמ"ח, היינו חולים ביקור ב). (ל, ב"מ וראה ממון)

מ  פ"א פאה ירושלמי ב. מט, סוכה (ועיין רע"ב גמ"ח וראה "א).
מתים. ולקבור חולים ביקור כגון וכו' וגמ"ח מ"א פ"א פאה

ימוך 9) "כי מפורש ציווי בזה שגם לנצרכים בכלל עזר וגם
לה). כה, (בהר בו" והחזקת אחיך
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כסף  "אם בתורה מפורשת ומצוה חיוב שהוא מכיון
שאפשר 10תלוה" חסד הוא כסף שהלואת ובפרט ;

שהוא  מצב בכל כאו"א עם מצוה 11לגמול והיא ,
ובקור  מתים מקבורת יותר הרבה ומצויה תדירה

חולים?

מס' לכאורה הוא רש"י, של לפירושו המקור ג)
והשמטות:12סוטה  בשינוי הוא פרש"י אבל ,

על זה נדרש ה"א zlgzבגמרא "אחרי הפסוק
מובא  בפרש"י ואילו מדותיו", אחר להלך – תלכו

תדבקון". "ובו הפסוק סיום על הענין

ערומים, מלביש הקב"ה "מה ג"כ איתא בגמרא
אינו  בפירושו רש"י ואילו – אבלים" ניחם הקב"ה
מב' כ"א הדבר: תמוה ביותר אלו. ענינים ב' מביא

(הנ"ל) בגמרא נלמד מקרא eheytnהענינים של
מלביש  "הקב"ה פרשתנו: לפני ושנאמרו מפורש

ממ"ש  ולאשתו 13ערומים" לאדם אלקים ה' "ויעש
מהא  אבלים" ניחם "הקב"ה וילבישם", עור כתנות

את 14דכתיב  אלקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי
מפרש  בעצמו שהוא אף השמיטם ורש"י – יצחק"
תנחומי  נחמו – יצחק את אלקים "ויברך עה"פ

אבלים"?

(שבגמרא) מקראי הראיות את כמו"כ ד)
של  "דרכיו" הם חולים" ובקר מתים ש"קבור
ביקור  בנוגע ניחא והא – רש"י הביאם לא הקב"ה
וירא  בר"פ רש"י זה פירש שכבר משום חולים,
אבל  החולה"; את "לבקר – ה'" אליו ש"וירא
שהקב"ה  הראי' להביא הו"ל מתים" "קבור בענין

בגי" אותו "ויקבור הפסוק והיינו מתים, 15קבר

הוא הזה הפסוק שהרי למשה, בנוגע ixg`lהנאמר
ברכה? פ' בסוף פרשתנו

מתים" "קבור נקט שרש"י הטעם מהו iptlה)
סדר  מצד הן הפוך סדרם הרי חולים"? "בקר
והן  קודם), חולים (בקור האדם בחיי אלו מאורעות
שמתחלה  הקב"ה", ש"עשה בקראי הסדר מצד
מתים" "קבר ואח"כ (אברהם), חולים" "בקר

(משה).

בכ"ז:‚. והביאור
היום" כולכם חיים בה"א הדבקים "ואתם בפ'

ענינו למדנו כבר כי "דבקים" לפרש צורך lirlאין
וישלח  "16בפרשת :eytp wacze,"'וגו בדינה

של  שענינו לאח"ז, מיד מפרשו עצמו שהכתוב
מובן  ועד"ז הנערה". את "ויאהב הוא "ותדבק"
שבנ"י  בה"א", הדבקים "ואתם במש"כ בפשטות

לה' באהבה בה"א בנפשם הם לא 17דבוקים ולכן ,
במה  ועד"ז ואתחנן. בפ' זה לפרש רש"י הוצרך

ובו . . תירא ה"א "את עקב: בפ' ג"כ waczשנא' ,"
– באהבה בה' דבקות של ענין שהוא לפרשו יש

בהוה, דיבר הדבקים" "ואתם הם meidyוהכתוב
miwac על הזהיר עקב בפ' והכתוב בפועל, בהוי'
cizrd18צ"ל לארץ שכשיכנסו ,miwac ובו" בה':

.19תדבק"

לפרש  א"א עקב) פ' (דסוף בו" "ולדבקה אבל
בציווי  בא שזה מאחר באהבה דביקות שענינו

זה ובכתוב "envrבפ"ע, :dad`l ללכת ה"א את
אין  והרי – בו" "ולדבקה (ומסיים) דרכיו" בכל
ענין  על עוה"פ לצוות מיד הכתוב שחזר לומר
(יותר  לדביקות שהכוונה ועכצ"ל וכו'; האהבה

דהיינו) ה"א",ixg`lכללית, את "לאהבה שבא
לבחי' ויגיע עוד שיתעלה דרכיו", בכל "ללכת וגם

בו" (לרש"י ynn"ולדבקה קשה שכן, ומכיון .:(
איך  היינו הוא", אוכלה אש והלא כן לומר "אפשר
למעלה  שהיא בדביקות, בו" "לדבקה אפשר
אוכלה  אש "והלא לה' האהבה שע"י מדביקות
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שם.10) פרש"י כד. כב, משפטים
ש"עני 11) שם פרש"י הרי העני, את נאמר דבכתוב הגם

עני עשירים.mcewועשיר לשלול ולא "
הגמ'.12) שהביא כאן מהרא"ם משמע וכן א). (יד, ספ"א
כא.13) ג, בראשית
יא.14) כה, שרה חיי
ו.15) לד, ברכה

ג.16) לד,
פירש 17) שלא מה שהטעם כתב (שם) ואתחנן פ' בתו"ת

הנפש  דבקות מלשון שהוא הדבקים, ואתם ב) קיא, (כתובות הגמ'
גדולה  היותר היא זו דמדה "משום – כו' יתירה וחיבה מאהבה
לכל  כזה לומר וא"א כו' סגולה ליחידי רק  ומסוגלת ה' באהבת
שדביקות  אף כי, קושי', זה אין בפשש"מ אבל כו'". העם המון
בכאו"א  אפ"ל מ"מ אחד, בכל שווה אינה וכו' אהבה מחמת זו
קל  דאפילו במוחש דראו מהא ולהעיר כו'. ומעלתו ערכו לפי

קדה"ש. על מסנ"פ שבקלים
קשה 18) הי' לא ציווי ג"כ ואתחנן בפ' הכתוב הי' אם וגם

ציוויים בכו"כ כי הכפלתם,millkהכפלתו, תורה ב(משנה) מצינו
יא. ז, יז. ב. ו, א. ה, מ. ו. א. ד, (ואתחנן המצות שמירת וכמו
יב. י, עקב יג. ב. ו, שם (ראה ה' את ליראה עקב). בפ' ובכ"מ
ורק  ועוד). א. יא, יב. י, ה. (ו, עצמה באהבה וגם ועוד) כ.

שבהכפלתם. הכוונה רש"י מפרש מהנ"ל ספורים במקומות
סהמ"צ  עצמו) זה (בענין ראה הוא, כן ההלכה בדרך וגם

נכפ  וכבר . . הציווי זה נכפל "וכבר ח' מ"ע הענין להרמב"ם זה ל
בכ"מ. ועד"ז כו'".

בהכתוב 19) שהכוונה מפרש בעצמו רש"י הרי לזה נוסף
הללו המצות כל בך שיהיו ש"לאחר הוא enyae(בעיקר) f`

rayz.(שם רש"י מפרשי (ראה "
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ובחכמים  בתלמידים "הדבק צל"פ: ולכן הוא"?
כאלו עליכם אני eaומעלה wacp"20.

תלכו „. ה"א "אחרי (בפרשתנו) הפסוק והנה
באמצע  נאמר תדבקון" ובו גו' תשמרו מצותיו ואת
יקום  "כי ומדיח: מסית שקר בנביא הדנה הפרשה
גו' והמופת האות ובא גו' חולם או נביא בקרבך
לא  ונעבדם גו' אחרים אלקים אחרי נלכה לאמר
ה"א  מנסה כי גו' ההוא הנביא דברי אל תשמע
לבבכם  בכל ה"א את אוהבים הישכם לדעת אתכם

נפשכם". ובכל
מיד  הבא תלכו" ה"א "אחרי הפסוק ולכן
לשלול  שתוכנו מובן הנ"ל, הפסוקים לאחרי
"נלכה  אמר שהוא השקר, נביא דברי את ולסתור

גו' אחרים אלקים זה mcarpeאחרי לעומת הנה ,"
ה"א "אחרי כי התורה ואותו eklzהזהירה . .

ecearz"21 מסיום הכתוב שהוסיף מה אמנם ;
של  ענינה מהו אי"מ תדבקון" "ובו הדברים
כבכתובים  לפרש א"א הלא כי – זו? דביקות

כדלהלן: הקודמים,

שהכוונה לומר אין הנפש dfaא) לדביקות
כללית  הכוונה הרי כי – ואתחנן) (כבפ' באהבה

ממשלה  נותן שהקב"ה לעשות 22בזה השקר לנביא
– שלפנ"ז):zyxetnאות (בפסוק בפרשה היא

שאהבת  ז.א. גו'", ה"א את אוהבים הישכם "לדעת
של ועיקר תכלית היא oiprdה' lk– כאן המדובר

בתור עלי' להזהיר הכתוב שחזר יתכן hxtואיך
האזהרה 23אחד  באה עצמו זה בפסוק ועוד: ?

zyxetn של בכללן ובודאי תשמרו", מצותיו "ואת
ה' אהבת מצות היא .24"מצותיו"

זו  בפרשה שהדביקות לפרש קשה וכן ב)
פ' (כדבסוף וחכמים בתלמידים דביקות פירושה
ענינים  כמה והולך מונה כאן שהפסוק מכיון עקב):
עילוי: אחר בעילוי בקודש מעלין של ובסדר
שהענין  מובן הרי תעבודו", ואותו . . "אחרי
שבכולם, נעלה הכי הוא תדבקון", "ובו שבסיומם,
שהמכוון  שאא"ל (מאחר תדבקון" ש"ובו היינו

dad`aלדביקות ziytp בתכלית היינו כנ"ל), ,
את  ואהבת שבמצות מדביקות (למעלה הדביקות
אין  ולכן – הימנה למעלה שאין דביקות ה"א),
כי  וחכמים; בתלמידים לדביקות שהכוונה לומר
מלך  "עבד מטעם בהקב"ה מתדבקים שעי"ז אף

בו"ד,25מלך" ה"ה והחכם שהתלמיד כיון מ"מ ,
גו' כב"ואהבת לא אפילו בהקב"ה דביקות זו אין

"מעלה שם) רש"י (כפי' כ"א עליכם `ipמאדך",
eli`k"בו .26נדבקת

מפרש  לכן – הלזו? דביקות מהי שכן וכיון
אפשרית  איך הקושיא את גם בזה (ומיישב רש"י
הקושיא  כאן לפרש צורך שאין אלא כזו? דביקות
בסוף  בפירושו כבר שהקשה לאחר הפעם עוד

הדבק – תדבקון "ובו עקב): גמול eikxcaפרשת ,
שבזה  היינו הקב"ה", שעשה כמו כו' חסדים

ממש  "בו" דבוק הנך בדרכיו דבוק .27שאתה
"הדבק  לפרש מצי דלא עקב בס"פ (משא"כ
"ללכת  הקודם בפסוק נאמר שכבר מאחר בדרכיו",

ומן כנ"ל, דרכיו", ענין gxkddבכל בו להעמיס
וחכמים). בתלמידים דביקות והינו נוסף,

ב"הדבק ‰. קחשיב שרש"י מה יובן עפ"ז
בקר מתים "קבור רק שעשה בדרכיו" כמו חולים

הקב"ה":
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59 המשיא 20) כל ב) קיא, (כתובות כבגמ' מפרש שאינו ומה
כי  מנכסיו, ת"ח והמהנה לת"ח פרקמטיא ועושה לת"ח בתו
היו  כשישראל נאמר בו שלדבקה דמכיון ע"ז נוסף בפשש"מ:
לא  שעליכם) מה עשיתם כג: פסוק בפרש"י (ראה במדבר עדיין
הדברים) לשאר בנוגע (גם הנה וכו', הפרקמטיא כ"כ שייך הי'
בנות  להם שיש לאלו רק לא ישראל לכל הוא בו ולדבקה הציווי

כו'. ונכסים
עבודת 21) היינו במקדשו", – תעבודו "ואותו שפירש"י וזהו

(שאמר  "ונעבדם" לעומת זהו כי ושפ"ח), (רא"ם הקרבנות
לע"ז. קרבנות להקריב נכלל שבזה הנביא)

מלשמוע  להזהר היא בהכתוב שהכוונה בפנים מש"כ וע"פ
מצותיו  "ואת שפירש"י מה גם יובן כו', השקר נביא אחר ומלילך

תורת – תשמעו dynתשמרו "ובקולו השקר) נביא תורת (ולא "
ההוא). הנביא (ולא הנביאים" בקול –

ואכ"מ.22) כוונתו. וצ"ע בפרש"י.
אלא 23) סתם אוהבים" "הישכם רק (לא כתב שכבר ובפרט

נפשכם. וכל לבבכם בכל גם)
ולא 24) משה" "תורת תשמרו מצותיו ואת מפרש רש"י שהרי

(רא"ם  רש"י מפרשי ראה (כבספרי). תעשה" לא מצות "זו
משה לתורת בזה שהכוונה בה.dlekושפ"ח) נכללים המצות שכל

.(18 הערה לעיל (ראה עלי' נצטוו כבר ה' ואהבת
שמפרש  כמו ה', את לאהבה בהפסוק מפרש שאינו והטעם
המדובר  הענין ועיקר תכלית שזהו בפנים כנ"ל הוא תיראו, ואותו

לד  כו'.כאן אוהבים הישכם עת
(25i"yxt.ז א, דברים יח. טו, לך
בדרכיו 26) הדבק כאן שפרש"י שמה עקב: בס"פ דוד בדברי

אינו  אבל בתלמידים" הדבק מלפרש פשוטו יותר שהוא "לפי
הטעם. מפרש

דפשש"מ27) בש"ך כמ"ש הדבק eyexitתדבקeaeולא
eikxca6 הערה לעיל (ראה לפרשו צריך אינו שרש"י עד כו'

בפשש"מ לנו אלא eikxca(הדבק)eyexit(תדבק)eayדמנין (
לומר בא הוא zpeekyשרש"י תדבקון" "ובו שאומר בזה הכתוב

כבפנים. בו, דבוק אתה שעי"ז בדרכיו הדבק
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כסף  "אם בתורה מפורשת ומצוה חיוב שהוא מכיון
שאפשר 10תלוה" חסד הוא כסף שהלואת ובפרט ;

שהוא  מצב בכל כאו"א עם מצוה 11לגמול והיא ,
ובקור  מתים מקבורת יותר הרבה ומצויה תדירה

חולים?

מס' לכאורה הוא רש"י, של לפירושו המקור ג)
והשמטות:12סוטה  בשינוי הוא פרש"י אבל ,

על זה נדרש ה"א zlgzבגמרא "אחרי הפסוק
מובא  בפרש"י ואילו מדותיו", אחר להלך – תלכו

תדבקון". "ובו הפסוק סיום על הענין

ערומים, מלביש הקב"ה "מה ג"כ איתא בגמרא
אינו  בפירושו רש"י ואילו – אבלים" ניחם הקב"ה
מב' כ"א הדבר: תמוה ביותר אלו. ענינים ב' מביא

(הנ"ל) בגמרא נלמד מקרא eheytnהענינים של
מלביש  "הקב"ה פרשתנו: לפני ושנאמרו מפורש

ממ"ש  ולאשתו 13ערומים" לאדם אלקים ה' "ויעש
מהא  אבלים" ניחם "הקב"ה וילבישם", עור כתנות

את 14דכתיב  אלקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי
מפרש  בעצמו שהוא אף השמיטם ורש"י – יצחק"
תנחומי  נחמו – יצחק את אלקים "ויברך עה"פ

אבלים"?

(שבגמרא) מקראי הראיות את כמו"כ ד)
של  "דרכיו" הם חולים" ובקר מתים ש"קבור
ביקור  בנוגע ניחא והא – רש"י הביאם לא הקב"ה
וירא  בר"פ רש"י זה פירש שכבר משום חולים,
אבל  החולה"; את "לבקר – ה'" אליו ש"וירא
שהקב"ה  הראי' להביא הו"ל מתים" "קבור בענין

בגי" אותו "ויקבור הפסוק והיינו מתים, 15קבר

הוא הזה הפסוק שהרי למשה, בנוגע ixg`lהנאמר
ברכה? פ' בסוף פרשתנו

מתים" "קבור נקט שרש"י הטעם מהו iptlה)
סדר  מצד הן הפוך סדרם הרי חולים"? "בקר
והן  קודם), חולים (בקור האדם בחיי אלו מאורעות
שמתחלה  הקב"ה", ש"עשה בקראי הסדר מצד
מתים" "קבר ואח"כ (אברהם), חולים" "בקר

(משה).

בכ"ז:‚. והביאור
היום" כולכם חיים בה"א הדבקים "ואתם בפ'

ענינו למדנו כבר כי "דבקים" לפרש צורך lirlאין
וישלח  "16בפרשת :eytp wacze,"'וגו בדינה

של  שענינו לאח"ז, מיד מפרשו עצמו שהכתוב
מובן  ועד"ז הנערה". את "ויאהב הוא "ותדבק"
שבנ"י  בה"א", הדבקים "ואתם במש"כ בפשטות

לה' באהבה בה"א בנפשם הם לא 17דבוקים ולכן ,
במה  ועד"ז ואתחנן. בפ' זה לפרש רש"י הוצרך

ובו . . תירא ה"א "את עקב: בפ' ג"כ waczשנא' ,"
– באהבה בה' דבקות של ענין שהוא לפרשו יש

בהוה, דיבר הדבקים" "ואתם הם meidyוהכתוב
miwac על הזהיר עקב בפ' והכתוב בפועל, בהוי'
cizrd18צ"ל לארץ שכשיכנסו ,miwac ובו" בה':

.19תדבק"

לפרש  א"א עקב) פ' (דסוף בו" "ולדבקה אבל
בציווי  בא שזה מאחר באהבה דביקות שענינו

זה ובכתוב "envrבפ"ע, :dad`l ללכת ה"א את
אין  והרי – בו" "ולדבקה (ומסיים) דרכיו" בכל
ענין  על עוה"פ לצוות מיד הכתוב שחזר לומר
(יותר  לדביקות שהכוונה ועכצ"ל וכו'; האהבה

דהיינו) ה"א",ixg`lכללית, את "לאהבה שבא
לבחי' ויגיע עוד שיתעלה דרכיו", בכל "ללכת וגם

בו" (לרש"י ynn"ולדבקה קשה שכן, ומכיון .:(
איך  היינו הוא", אוכלה אש והלא כן לומר "אפשר
למעלה  שהיא בדביקות, בו" "לדבקה אפשר
אוכלה  אש "והלא לה' האהבה שע"י מדביקות
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שם.10) פרש"י כד. כב, משפטים
ש"עני 11) שם פרש"י הרי העני, את נאמר דבכתוב הגם

עני עשירים.mcewועשיר לשלול ולא "
הגמ'.12) שהביא כאן מהרא"ם משמע וכן א). (יד, ספ"א
כא.13) ג, בראשית
יא.14) כה, שרה חיי
ו.15) לד, ברכה

ג.16) לד,
פירש 17) שלא מה שהטעם כתב (שם) ואתחנן פ' בתו"ת

הנפש  דבקות מלשון שהוא הדבקים, ואתם ב) קיא, (כתובות הגמ'
גדולה  היותר היא זו דמדה "משום – כו' יתירה וחיבה מאהבה
לכל  כזה לומר וא"א כו' סגולה ליחידי רק  ומסוגלת ה' באהבת
שדביקות  אף כי, קושי', זה אין בפשש"מ אבל כו'". העם המון
בכאו"א  אפ"ל מ"מ אחד, בכל שווה אינה וכו' אהבה מחמת זו
קל  דאפילו במוחש דראו מהא ולהעיר כו'. ומעלתו ערכו לפי

קדה"ש. על מסנ"פ שבקלים
קשה 18) הי' לא ציווי ג"כ ואתחנן בפ' הכתוב הי' אם וגם

ציוויים בכו"כ כי הכפלתם,millkהכפלתו, תורה ב(משנה) מצינו
יא. ז, יז. ב. ו, א. ה, מ. ו. א. ד, (ואתחנן המצות שמירת וכמו
יב. י, עקב יג. ב. ו, שם (ראה ה' את ליראה עקב). בפ' ובכ"מ
ורק  ועוד). א. יא, יב. י, ה. (ו, עצמה באהבה וגם ועוד) כ.

שבהכפלתם. הכוונה רש"י מפרש מהנ"ל ספורים במקומות
סהמ"צ  עצמו) זה (בענין ראה הוא, כן ההלכה בדרך וגם

נכפ  וכבר . . הציווי זה נכפל "וכבר ח' מ"ע הענין להרמב"ם זה ל
בכ"מ. ועד"ז כו'".

בהכתוב 19) שהכוונה מפרש בעצמו רש"י הרי לזה נוסף
הללו המצות כל בך שיהיו ש"לאחר הוא enyae(בעיקר) f`

rayz.(שם רש"י מפרשי (ראה "
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ובחכמים  בתלמידים "הדבק צל"פ: ולכן הוא"?
כאלו עליכם אני eaומעלה wacp"20.

תלכו „. ה"א "אחרי (בפרשתנו) הפסוק והנה
באמצע  נאמר תדבקון" ובו גו' תשמרו מצותיו ואת
יקום  "כי ומדיח: מסית שקר בנביא הדנה הפרשה
גו' והמופת האות ובא גו' חולם או נביא בקרבך
לא  ונעבדם גו' אחרים אלקים אחרי נלכה לאמר
ה"א  מנסה כי גו' ההוא הנביא דברי אל תשמע
לבבכם  בכל ה"א את אוהבים הישכם לדעת אתכם

נפשכם". ובכל
מיד  הבא תלכו" ה"א "אחרי הפסוק ולכן
לשלול  שתוכנו מובן הנ"ל, הפסוקים לאחרי
"נלכה  אמר שהוא השקר, נביא דברי את ולסתור

גו' אחרים אלקים זה mcarpeאחרי לעומת הנה ,"
ה"א "אחרי כי התורה ואותו eklzהזהירה . .

ecearz"21 מסיום הכתוב שהוסיף מה אמנם ;
של  ענינה מהו אי"מ תדבקון" "ובו הדברים
כבכתובים  לפרש א"א הלא כי – זו? דביקות

כדלהלן: הקודמים,

שהכוונה לומר אין הנפש dfaא) לדביקות
כללית  הכוונה הרי כי – ואתחנן) (כבפ' באהבה

ממשלה  נותן שהקב"ה לעשות 22בזה השקר לנביא
– שלפנ"ז):zyxetnאות (בפסוק בפרשה היא

שאהבת  ז.א. גו'", ה"א את אוהבים הישכם "לדעת
של ועיקר תכלית היא oiprdה' lk– כאן המדובר

בתור עלי' להזהיר הכתוב שחזר יתכן hxtואיך
האזהרה 23אחד  באה עצמו זה בפסוק ועוד: ?

zyxetn של בכללן ובודאי תשמרו", מצותיו "ואת
ה' אהבת מצות היא .24"מצותיו"

זו  בפרשה שהדביקות לפרש קשה וכן ב)
פ' (כדבסוף וחכמים בתלמידים דביקות פירושה
ענינים  כמה והולך מונה כאן שהפסוק מכיון עקב):
עילוי: אחר בעילוי בקודש מעלין של ובסדר
שהענין  מובן הרי תעבודו", ואותו . . "אחרי
שבכולם, נעלה הכי הוא תדבקון", "ובו שבסיומם,
שהמכוון  שאא"ל (מאחר תדבקון" ש"ובו היינו

dad`aלדביקות ziytp בתכלית היינו כנ"ל), ,
את  ואהבת שבמצות מדביקות (למעלה הדביקות
אין  ולכן – הימנה למעלה שאין דביקות ה"א),
כי  וחכמים; בתלמידים לדביקות שהכוונה לומר
מלך  "עבד מטעם בהקב"ה מתדבקים שעי"ז אף

בו"ד,25מלך" ה"ה והחכם שהתלמיד כיון מ"מ ,
גו' כב"ואהבת לא אפילו בהקב"ה דביקות זו אין

"מעלה שם) רש"י (כפי' כ"א עליכם `ipמאדך",
eli`k"בו .26נדבקת

מפרש  לכן – הלזו? דביקות מהי שכן וכיון
אפשרית  איך הקושיא את גם בזה (ומיישב רש"י
הקושיא  כאן לפרש צורך שאין אלא כזו? דביקות
בסוף  בפירושו כבר שהקשה לאחר הפעם עוד

הדבק – תדבקון "ובו עקב): גמול eikxcaפרשת ,
שבזה  היינו הקב"ה", שעשה כמו כו' חסדים

ממש  "בו" דבוק הנך בדרכיו דבוק .27שאתה
"הדבק  לפרש מצי דלא עקב בס"פ (משא"כ
"ללכת  הקודם בפסוק נאמר שכבר מאחר בדרכיו",

ומן כנ"ל, דרכיו", ענין gxkddבכל בו להעמיס
וחכמים). בתלמידים דביקות והינו נוסף,

ב"הדבק ‰. קחשיב שרש"י מה יובן עפ"ז
בקר מתים "קבור רק שעשה בדרכיו" כמו חולים
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59 המשיא 20) כל ב) קיא, (כתובות כבגמ' מפרש שאינו ומה
כי  מנכסיו, ת"ח והמהנה לת"ח פרקמטיא ועושה לת"ח בתו
היו  כשישראל נאמר בו שלדבקה דמכיון ע"ז נוסף בפשש"מ:
לא  שעליכם) מה עשיתם כג: פסוק בפרש"י (ראה במדבר עדיין
הדברים) לשאר בנוגע (גם הנה וכו', הפרקמטיא כ"כ שייך הי'
בנות  להם שיש לאלו רק לא ישראל לכל הוא בו ולדבקה הציווי

כו'. ונכסים
עבודת 21) היינו במקדשו", – תעבודו "ואותו שפירש"י וזהו

(שאמר  "ונעבדם" לעומת זהו כי ושפ"ח), (רא"ם הקרבנות
לע"ז. קרבנות להקריב נכלל שבזה הנביא)

מלשמוע  להזהר היא בהכתוב שהכוונה בפנים מש"כ וע"פ
מצותיו  "ואת שפירש"י מה גם יובן כו', השקר נביא אחר ומלילך

תורת – תשמעו dynתשמרו "ובקולו השקר) נביא תורת (ולא "
ההוא). הנביא (ולא הנביאים" בקול –

ואכ"מ.22) כוונתו. וצ"ע בפרש"י.
אלא 23) סתם אוהבים" "הישכם רק (לא כתב שכבר ובפרט

נפשכם. וכל לבבכם בכל גם)
ולא 24) משה" "תורת תשמרו מצותיו ואת מפרש רש"י שהרי

(רא"ם  רש"י מפרשי ראה (כבספרי). תעשה" לא מצות "זו
משה לתורת בזה שהכוונה בה.dlekושפ"ח) נכללים המצות שכל

.(18 הערה לעיל (ראה עלי' נצטוו כבר ה' ואהבת
שמפרש  כמו ה', את לאהבה בהפסוק מפרש שאינו והטעם
המדובר  הענין ועיקר תכלית שזהו בפנים כנ"ל הוא תיראו, ואותו

לד  כו'.כאן אוהבים הישכם עת
(25i"yxt.ז א, דברים יח. טו, לך
בדרכיו 26) הדבק כאן שפרש"י שמה עקב: בס"פ דוד בדברי

אינו  אבל בתלמידים" הדבק מלפרש פשוטו יותר שהוא "לפי
הטעם. מפרש

דפשש"מ27) בש"ך כמ"ש הדבק eyexitתדבקeaeולא
eikxca6 הערה לעיל (ראה לפרשו צריך אינו שרש"י עד כו'

בפשש"מ לנו אלא eikxca(הדבק)eyexit(תדבק)eayדמנין (
לומר בא הוא zpeekyשרש"י תדבקון" "ובו שאומר בזה הכתוב

כבפנים. בו, דבוק אתה שעי"ז בדרכיו הדבק
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כל  בסוף באה תדבקון" "ובו שאזהרת מכיון
"ואת  גם וביניהם בהכתוב, המנויים הציוויים
זו  דביקות על שהציווי מובן הרי תשמרו", מצותיו
מצוה  אינו שחיובו בדבר הוא בדרכיו) הדבק –)
בדרכיו" "הדבק הציווי שלולי היינו המצות, בין

אחר, מפורש ציווי מצד עושהו הי' לא

חסדים  גמול בדרכיו "הדבק רש"י מפרש ולכן
חולים בקר מתים קבור –enk רק הקב"ה", שעשה

האדם גבי שבדוגמתם ואופן מחוייב l`דברים הי'
הציווי  משום (ורק וחיוב מצוה מצד זה חסד לגמול

יעשנו): בדרכיו" "הדבק

לבקר  בא שהקב"ה במצב (גם) – חולים בקור
את `mdxaאת לבקר – אליו "וירא שפרש"י וכמו ,

ורעיו 28החולה" מאנשיו כמה שבודאי היות עם ,
לבקרו  .29באו

מתים" ב"קבור לזה 30ועד"ז הכוונה שאין –
עדיין  למד לא (שהתלמיד משה את קבר שהקב"ה
הכתוב  להביא לרש"י הו"ל מתכוון לזה ואם עד"ז
אהרן  לקבורת כ"א בגי"), אותו "ויקבור

למד הקב"ה;xak(שהתלמיד ע"י שהיתה עד"ז)
במערה  היתה הסתלקותו נאמר 31שהרי 32ובהפסוק

משה  וירד (ומיד) ההר בראש שם אהרן "וימת רק
כמו  קבורתו, אודות כלום שם נזכר (ולא ואלעזר"

שנאמר  שם"33במרים עקב 34"ותקבר בפ' אבל – (
התעסק  שהקב"ה וע"כ שם". "ויקבר נאמר
מוכנים  בודאי היו מבנ"י שרבים אף בקבורתו,

בזה. להתעסק

– לומר שמוכרח אלא עוד –i"yxtlולא
שהרי – בקבורתו התעסק לא lkשהקב"ה בנ"י

במטה  מוטל שהראום עד שמת אלעזר 35ידעו ,
עליו  – כה"ג נעשה (בחייו) אהרן בגדי בלבשו

יטמא  לא לאביו (שרק36נאמר משה יקראו eipaוכן
הלוי  שבט –37על המילואים בימי בכה"ג ושמש (

להטמא  אסור – זו מגדולתו שהורידוהו מצינו ולא
מצוה 38לאהרן  דמת ענין בזה הי' ולא שהרי 39,

בזה. להתעסק לבנ"י לקרוא יכלו

.Â הפרט להביא כאן מתאים שאין מובן ועפ"ז
הישראלי. לאיש ממון הלוואת בממונו, גמ"ח של
(כן) "שעשה בזה מצינו שלא ע"ז נוסף כי,
כסף  "אם בתורה מפורש ציווי הוא הלא הקב"ה",
מצותיו  "ואת בהציווי כבר נכלל ובמילא תלוה"

תשמרו".
רש"י  השמיט למה ג"כ לבאר יש ועד"ז
ציווי  שאי"ז אעפ"י (שבש"ס), ערומים" "מלביש
ערומים" "הלביש שהקב"ה ומצינו בתורה, מפורש
עור  כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה' "ויעש שנאמר
הציווי  לולא גם כן שצ"ל מובן בכ"ז – וילבישם"

בדרכיו: דהדבק
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את28) "לבקר רש"י שכ' שמה וירא) (ר"פ ש"ח "dlegdראה
הענין  מצד שזהו להשמיענו כדי "לבקרו" (בקיצור) כתב ולא

אחר. מישהו זה הי' באם אפילו – (סתם) חולים דביקור
ונגלה 29) . . המילה על עצה לו נתן ש"הוא "ממרא" וכמו

וירא).ewlgaאליו ר"פ (פרש"י "
שלא  מנרתקה חמה הקב"ה "הוציא (שם) שפרש"י ואף

מצטער שראהו ולפי באורחים eidלהטריחו `ly."'כו אורחים
ביום הי' שזה ע"ז נוסף בשני iyilydהרי משא"כ שם) (כבפרש"י

חולים  ביקור ששייך וירא פ' ח"ה לקו"ש (ראה הראשונים ימים
גם  אברהם את בקר שהקב"ה ושי"ל הראשונים ימים בשני גם

ליום בנוגע גם הנה ס"א) שם ראה א', היו iyilydביום לא
ב"ב  שמכל אפ"ל איך אבל וכו') בטרחה (הקשורים אורחים

אחד! אף ביקרו לא בחלקו.דאברהם זה הי' כנ"ל, הרי, וממרא
בישוב f"crראה30) א'* שרש להרמב"ם סהמ"צ במפרשי

אבל) מהל' י"ב בר"פ ועד"ז רלא. (מ"ע שבסהמ"צ הרמב"ם דעת
שהיא  כתב אבל מהל' וברפי"ד תורה, של מ"ע היא שהקבורה כ'
על  וכן בקבורתו שיתעסק מי דכשאין וביארו דבריהם. של מ"ע
שישנו  (במקום אדם כל לשאר אבל מהתורה. מצוה היא הקרובים
בקור  כמצות לקרובים לסייע חייבים המת) בקבורת שיתעסק מי

מדרבנן. גמ"ח בכלל וזה חולים
כו.31) ב, חקת פרש"י
כח.32) שם

`xai` d"c mixteq z`pw .efa l"pde d"c (eteql aexw) gny al (*
oi`e d"c eteql aexw my `ah `zipbxna zvw `"e`a d`xe .iablc

.(jli`e) zeywdl

א.33) שם
"וימת 34) רק לאהרן בנוגע נאמר לח) (לג, מסעי בפ' וגם

ויקבר  שנאמר ו) (י, עקב בפ' משא"כ קבורתו. נזכרה ולא שם"
שם. פרש"י וראה שם.

כט.35) שם, חקת פרש"י
יא.36) כא, אמור
הערה 37) 175 ע' ח"ו לקו"ש וראה יד). (ד, שמות פרש"י

.28
משה 38) חמד "מיד כו) (שם, חוקת בפרש"י שמהלשון ואף
נטמאו dzinלאותה (וא"כ המיתה בעת בהמערה שהיו משמע "

אוהל), בטומאות
"לאותה (שהייתה dzinמ"ש עצמה מיתה הפי' אין – כאן "
כ"א עצמה dpkddבנשיקה) מיתה א) כי: כו' מוצעת מטה – אלי'

כלל הוזכרה לא –o`k i"yxta.(וצ"ע נ. לב, בהאזינו (משא"כ
– במרים גם הי' נשיקה מיתת א).ב) כ, (חוקת כפרש"י

באוהל  הנמצא וכן המקבר) – (ופשיטא בקבר הנוגע ועיקר: ועוד
בדוגמת  (שאינה במערה הנמצא משא"כ דטמא. בקרא מפורש –

אוהל).
שם.39) אמור פרש"י

d`x zyxt - zegiy ihewl

לזה  הדומה במצב ערומים מלביש כשאדם
אותם שילביש מי הי' שלא ואשתו, zlefדאדם
בנוגע ובפרט מפורשת מצוה ה"ז – yeallהקב"ה

לו  שיש אף – יום בכסות ממש"נ וק"ו (ובמכש"כ
לו  תשיבנו השמש בא עד וכו') .40חלוק

ש"מ פשוטו דע"פ הא יומתק גם l`[ועפ"ז
אהרן) קבורת על נוספת כדוגמא לא (גם פרש"י

(גם) הקב"ה שקבר כמו מתים, dyn"קבור z`,
ע"ז  [נוסף כי (כבגמ'), בגי" אותו ויקבור כמ"ש

מ  וכנראה קברו, שהקב"ה לומר הכרח זה שאין
עצמו", את קבר ש"הוא השני פי' שם הביא שרש"י
קברו] בכבודו" "שהקב"ה הראשון פי' לפי גם הנה
את  איש ידע ש"לא באופן צ"ל הי' שהדבר מכיון
היתה  לא א"כ שיהי') טעם (מאיזה קבורתו"
לנו  אין ושוב – בקבורתו יתעסקו שבנ"י אפשרות
במקום  גם בדרכיו" "הדבק להנהגת מזה הוכחה

בזה]. להתעסק שיכול אחר מישהו שיש

.Ê שדוקא רש"י של טעמו גם יתבאר ומעתה
חסדים". ד"גמול הענינים לפרש הוצרך בפרשתנו
דרכיו" בכל "ללכת בהפסוק עקב בס"פ משא"כ
גומל  הוא רחום תהא ואתה רחום "הוא שמפרש
של  פרטיו לבאר מבלי חסדים" גמול ואתה חסדים

חסדים": "גמול
בהמשך  נאמר עקב) (בס"פ דרכיו" בכל "ללכת
את  תשמרון שמור אם "כי הענין להתחלת וכפי'

אנכי אשר הזאת המצוה לעשותה"devnכל אתכם
בכל  ללכת ה"א) את "(לאהבה ומפרש ומבאר –
להליכה  הכתוב שכוונת מובן וא"כ גו'". דרכיו
חסדים") גמול ואתה חסדים גומל ("הוא בדרכיו

ציווי lkהכוללת עליהם שיש בין – גמ"ח עניני
אלו  הן לראש לכל ואדרבא בתורה, מפורש

ב" devndהנכללים lkאנכי אשר devnהזאת
מפורש, ציווי עליהם שאין אלו ובין אתכם",
גם  כן חסדים גומל "שהוא משום הוא שחיובם

אתה".

ד"ובו  זו אזהרה הרי בפרשתנו, משא"כ
בכל  "ללכת נצטוו שכבר לאחרי באה תדבקון"
חסדים"; גמול ואתה חסדים גומל הוא – דרכיו"

"ואת נאמר כבר זה בפסוק תשמרו"eizevnועוד:
אלא  תדבקון", "ובו הכתוב לסיום כהקדמה (ולא

בפ"ע) כאן41כפרט המדובר שאין מובן הרי ,lka
ולפרטן  לפרשן רש"י צריך ולכן "גמ"ח" .42עניני

.Á,"חסדים "גמול של שענינם מכיון והנה
ה  כאן חולים ובקר מתים על קבור שאין באופן נם

רק  אלא וחיוב) מצוה (מחמת לעשותם האדם
ועל כך עושה שהקב"ה לידבק mc`dמשום

קבור  הזה: בסדר דוקא רש"י נקטם לכן בדרכיו,
הקב"ה  שבעשיית (אף חולים בקר ואח"כ מתים
הפוך  בסדר הם האדם וחיי המאורעות בסדר וגם

כנ"ל):
בזה  אין אבל ויגיעה, טרחא ענין – מתים קבור
חולים, בקר משא"כ עי"ז; יוזק שהאדם חשש
מקום  אבל מהנ"ל מועטת אבל ויגיעה טרחא
ולכן  חבירו, של ממחלתו יוזק שהמבקר לחשש
חולים", "בקר ואח"כ מתים" ד"קבור בסדר מביאו
אחר  עילוי מונה שהכתוב וכנ"ל הכבד. אל מהקל

עילוי.

"נחם  גם ברש"י הובא שלא מה יובן ועפי"ז
מות  אחרי ויהי כמ"ש הקב"ה שעשה כמו אבלים

כי  יצחק", את אלקים ויברך אברהם 

שמזה  שני, פי' את הביא שרש"י ע"ז [בנוסף
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כה.40) כב, משפטים

(ראה 41) עניים פרנס מביא* אינו שרש"י מה גם מובן ועפ"ז
ונכלל  בלא"ה עושהו הי' שהאדם ע"ז נוסף שהרי ,(9 הערה לעיל
הוא  הנה כו', חסד גומל הוא . . רחום הוא דרכיו בכל בללכת
כנ"ל, בו" והחזקת ידו ומטה אחיך ימוך "וכי בתורה מפורש ציווי

תשמרו". מצותיו ב"ואת ונכלל
גמ"ח 42) דברים, ג' היא רש"י שכוונת לפרש אין אבל

במקרים  אפילו חולים ובקר מתים וקבור הדברים, בכל בכללות
הדרך  את ב) ל, (ב"מ בגמ' מ"ש [ע"ד גמ"ח. מצד מחוייב שאין
היינו  הגמ' ומקשה קבורה. זה בה חולים בקור זה ילכו גמ"ח זו
גילו", לבן אלא נצרכה "לא – חולים בביקור ומתרץ גמ"ח

כבודו"], לפי ואינו לזקן אלא נצרכה "לא – ובקבורה
ששני  הקב"ה" שעשה "כמו גם מתאים הי' אז ולכאו'
(ראה  גילו" "בן ע"ד שהוא הקב"ה לגבי מתאימים הנ"ל הדברים

כבודו", לפי ואינו ו"זקן [46 הערה 84 ע' ח"ה לקו"ש
נוטל  גילו שבן זה ענין מצינו לא שבפשש"מ ע"ז [נוסף כי

כמו מסיים בפרש"י כו'] בחליו מששים (ולא dyryאחד הקב"ה
"גמ"ח"dyeryכמו הקב"ה" "שעשה מצינו ואיפה (zellka

הדברים)? (בכל
שם  בגמ' כי חולים בקר מתים קבור האריך לא שרש"י ומה
בפשש"מ  כי קטן אצל גדול אפי' חולים בקר ב) (לט, כבנדרים או

k"ek'בל נכללו וכולם – כו') גדול רק (ולא בהנ"ל ישנם פרטים
" שמעתיק (כנודעkenקצרה בפרטיו)xakשעשה המאורע

הקב"ה".

lka la` ."miipr qpxt" :(mileg xewa xg`l) `aed oey`x qetca (*
.epi` izi`xy miqetcd



כז d`x zyxt - zegiy ihewl

כל  בסוף באה תדבקון" "ובו שאזהרת מכיון
"ואת  גם וביניהם בהכתוב, המנויים הציוויים
זו  דביקות על שהציווי מובן הרי תשמרו", מצותיו
מצוה  אינו שחיובו בדבר הוא בדרכיו) הדבק –)
בדרכיו" "הדבק הציווי שלולי היינו המצות, בין

אחר, מפורש ציווי מצד עושהו הי' לא

חסדים  גמול בדרכיו "הדבק רש"י מפרש ולכן
חולים בקר מתים קבור –enk רק הקב"ה", שעשה

האדם גבי שבדוגמתם ואופן מחוייב l`דברים הי'
הציווי  משום (ורק וחיוב מצוה מצד זה חסד לגמול

יעשנו): בדרכיו" "הדבק

לבקר  בא שהקב"ה במצב (גם) – חולים בקור
את `mdxaאת לבקר – אליו "וירא שפרש"י וכמו ,

ורעיו 28החולה" מאנשיו כמה שבודאי היות עם ,
לבקרו  .29באו

מתים" ב"קבור לזה 30ועד"ז הכוונה שאין –
עדיין  למד לא (שהתלמיד משה את קבר שהקב"ה
הכתוב  להביא לרש"י הו"ל מתכוון לזה ואם עד"ז
אהרן  לקבורת כ"א בגי"), אותו "ויקבור

למד הקב"ה;xak(שהתלמיד ע"י שהיתה עד"ז)
במערה  היתה הסתלקותו נאמר 31שהרי 32ובהפסוק

משה  וירד (ומיד) ההר בראש שם אהרן "וימת רק
כמו  קבורתו, אודות כלום שם נזכר (ולא ואלעזר"

שנאמר  שם"33במרים עקב 34"ותקבר בפ' אבל – (
התעסק  שהקב"ה וע"כ שם". "ויקבר נאמר
מוכנים  בודאי היו מבנ"י שרבים אף בקבורתו,

בזה. להתעסק

– לומר שמוכרח אלא עוד –i"yxtlולא
שהרי – בקבורתו התעסק לא lkשהקב"ה בנ"י

במטה  מוטל שהראום עד שמת אלעזר 35ידעו ,
עליו  – כה"ג נעשה (בחייו) אהרן בגדי בלבשו

יטמא  לא לאביו (שרק36נאמר משה יקראו eipaוכן
הלוי  שבט –37על המילואים בימי בכה"ג ושמש (

להטמא  אסור – זו מגדולתו שהורידוהו מצינו ולא
מצוה 38לאהרן  דמת ענין בזה הי' ולא שהרי 39,

בזה. להתעסק לבנ"י לקרוא יכלו

.Â הפרט להביא כאן מתאים שאין מובן ועפ"ז
הישראלי. לאיש ממון הלוואת בממונו, גמ"ח של
(כן) "שעשה בזה מצינו שלא ע"ז נוסף כי,
כסף  "אם בתורה מפורש ציווי הוא הלא הקב"ה",
מצותיו  "ואת בהציווי כבר נכלל ובמילא תלוה"

תשמרו".
רש"י  השמיט למה ג"כ לבאר יש ועד"ז
ציווי  שאי"ז אעפ"י (שבש"ס), ערומים" "מלביש
ערומים" "הלביש שהקב"ה ומצינו בתורה, מפורש
עור  כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה' "ויעש שנאמר
הציווי  לולא גם כן שצ"ל מובן בכ"ז – וילבישם"

בדרכיו: דהדבק

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

את28) "לבקר רש"י שכ' שמה וירא) (ר"פ ש"ח "dlegdראה
הענין  מצד שזהו להשמיענו כדי "לבקרו" (בקיצור) כתב ולא

אחר. מישהו זה הי' באם אפילו – (סתם) חולים דביקור
ונגלה 29) . . המילה על עצה לו נתן ש"הוא "ממרא" וכמו

וירא).ewlgaאליו ר"פ (פרש"י "
שלא  מנרתקה חמה הקב"ה "הוציא (שם) שפרש"י ואף

מצטער שראהו ולפי באורחים eidלהטריחו `ly."'כו אורחים
ביום הי' שזה ע"ז נוסף בשני iyilydהרי משא"כ שם) (כבפרש"י

חולים  ביקור ששייך וירא פ' ח"ה לקו"ש (ראה הראשונים ימים
גם  אברהם את בקר שהקב"ה ושי"ל הראשונים ימים בשני גם

ליום בנוגע גם הנה ס"א) שם ראה א', היו iyilydביום לא
ב"ב  שמכל אפ"ל איך אבל וכו') בטרחה (הקשורים אורחים

אחד! אף ביקרו לא בחלקו.דאברהם זה הי' כנ"ל, הרי, וממרא
בישוב f"crראה30) א'* שרש להרמב"ם סהמ"צ במפרשי

אבל) מהל' י"ב בר"פ ועד"ז רלא. (מ"ע שבסהמ"צ הרמב"ם דעת
שהיא  כתב אבל מהל' וברפי"ד תורה, של מ"ע היא שהקבורה כ'
על  וכן בקבורתו שיתעסק מי דכשאין וביארו דבריהם. של מ"ע
שישנו  (במקום אדם כל לשאר אבל מהתורה. מצוה היא הקרובים
בקור  כמצות לקרובים לסייע חייבים המת) בקבורת שיתעסק מי

מדרבנן. גמ"ח בכלל וזה חולים
כו.31) ב, חקת פרש"י
כח.32) שם

`xai` d"c mixteq z`pw .efa l"pde d"c (eteql aexw) gny al (*
oi`e d"c eteql aexw my `ah `zipbxna zvw `"e`a d`xe .iablc

.(jli`e) zeywdl

א.33) שם
"וימת 34) רק לאהרן בנוגע נאמר לח) (לג, מסעי בפ' וגם

ויקבר  שנאמר ו) (י, עקב בפ' משא"כ קבורתו. נזכרה ולא שם"
שם. פרש"י וראה שם.

כט.35) שם, חקת פרש"י
יא.36) כא, אמור
הערה 37) 175 ע' ח"ו לקו"ש וראה יד). (ד, שמות פרש"י

.28
משה 38) חמד "מיד כו) (שם, חוקת בפרש"י שמהלשון ואף
נטמאו dzinלאותה (וא"כ המיתה בעת בהמערה שהיו משמע "

אוהל), בטומאות
"לאותה (שהייתה dzinמ"ש עצמה מיתה הפי' אין – כאן "
כ"א עצמה dpkddבנשיקה) מיתה א) כי: כו' מוצעת מטה – אלי'

כלל הוזכרה לא –o`k i"yxta.(וצ"ע נ. לב, בהאזינו (משא"כ
– במרים גם הי' נשיקה מיתת א).ב) כ, (חוקת כפרש"י

באוהל  הנמצא וכן המקבר) – (ופשיטא בקבר הנוגע ועיקר: ועוד
בדוגמת  (שאינה במערה הנמצא משא"כ דטמא. בקרא מפורש –

אוהל).
שם.39) אמור פרש"י

d`x zyxt - zegiy ihewl

לזה  הדומה במצב ערומים מלביש כשאדם
אותם שילביש מי הי' שלא ואשתו, zlefדאדם
בנוגע ובפרט מפורשת מצוה ה"ז – yeallהקב"ה

לו  שיש אף – יום בכסות ממש"נ וק"ו (ובמכש"כ
לו  תשיבנו השמש בא עד וכו') .40חלוק

ש"מ פשוטו דע"פ הא יומתק גם l`[ועפ"ז
אהרן) קבורת על נוספת כדוגמא לא (גם פרש"י

(גם) הקב"ה שקבר כמו מתים, dyn"קבור z`,
ע"ז  [נוסף כי (כבגמ'), בגי" אותו ויקבור כמ"ש

מ  וכנראה קברו, שהקב"ה לומר הכרח זה שאין
עצמו", את קבר ש"הוא השני פי' שם הביא שרש"י
קברו] בכבודו" "שהקב"ה הראשון פי' לפי גם הנה
את  איש ידע ש"לא באופן צ"ל הי' שהדבר מכיון
היתה  לא א"כ שיהי') טעם (מאיזה קבורתו"
לנו  אין ושוב – בקבורתו יתעסקו שבנ"י אפשרות
במקום  גם בדרכיו" "הדבק להנהגת מזה הוכחה

בזה]. להתעסק שיכול אחר מישהו שיש

.Ê שדוקא רש"י של טעמו גם יתבאר ומעתה
חסדים". ד"גמול הענינים לפרש הוצרך בפרשתנו
דרכיו" בכל "ללכת בהפסוק עקב בס"פ משא"כ
גומל  הוא רחום תהא ואתה רחום "הוא שמפרש
של  פרטיו לבאר מבלי חסדים" גמול ואתה חסדים

חסדים": "גמול
בהמשך  נאמר עקב) (בס"פ דרכיו" בכל "ללכת
את  תשמרון שמור אם "כי הענין להתחלת וכפי'

אנכי אשר הזאת המצוה לעשותה"devnכל אתכם
בכל  ללכת ה"א) את "(לאהבה ומפרש ומבאר –
להליכה  הכתוב שכוונת מובן וא"כ גו'". דרכיו
חסדים") גמול ואתה חסדים גומל ("הוא בדרכיו

ציווי lkהכוללת עליהם שיש בין – גמ"ח עניני
אלו  הן לראש לכל ואדרבא בתורה, מפורש

ב" devndהנכללים lkאנכי אשר devnהזאת
מפורש, ציווי עליהם שאין אלו ובין אתכם",
גם  כן חסדים גומל "שהוא משום הוא שחיובם

אתה".

ד"ובו  זו אזהרה הרי בפרשתנו, משא"כ
בכל  "ללכת נצטוו שכבר לאחרי באה תדבקון"
חסדים"; גמול ואתה חסדים גומל הוא – דרכיו"

"ואת נאמר כבר זה בפסוק תשמרו"eizevnועוד:
אלא  תדבקון", "ובו הכתוב לסיום כהקדמה (ולא

בפ"ע) כאן41כפרט המדובר שאין מובן הרי ,lka
ולפרטן  לפרשן רש"י צריך ולכן "גמ"ח" .42עניני

.Á,"חסדים "גמול של שענינם מכיון והנה
ה  כאן חולים ובקר מתים על קבור שאין באופן נם

רק  אלא וחיוב) מצוה (מחמת לעשותם האדם
ועל כך עושה שהקב"ה לידבק mc`dמשום

קבור  הזה: בסדר דוקא רש"י נקטם לכן בדרכיו,
הקב"ה  שבעשיית (אף חולים בקר ואח"כ מתים
הפוך  בסדר הם האדם וחיי המאורעות בסדר וגם

כנ"ל):
בזה  אין אבל ויגיעה, טרחא ענין – מתים קבור
חולים, בקר משא"כ עי"ז; יוזק שהאדם חשש
מקום  אבל מהנ"ל מועטת אבל ויגיעה טרחא
ולכן  חבירו, של ממחלתו יוזק שהמבקר לחשש
חולים", "בקר ואח"כ מתים" ד"קבור בסדר מביאו
אחר  עילוי מונה שהכתוב וכנ"ל הכבד. אל מהקל

עילוי.

"נחם  גם ברש"י הובא שלא מה יובן ועפי"ז
מות  אחרי ויהי כמ"ש הקב"ה שעשה כמו אבלים

כי  יצחק", את אלקים ויברך אברהם 

שמזה  שני, פי' את הביא שרש"י ע"ז [בנוסף
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כה.40) כב, משפטים

(ראה 41) עניים פרנס מביא* אינו שרש"י מה גם מובן ועפ"ז
ונכלל  בלא"ה עושהו הי' שהאדם ע"ז נוסף שהרי ,(9 הערה לעיל
הוא  הנה כו', חסד גומל הוא . . רחום הוא דרכיו בכל בללכת
כנ"ל, בו" והחזקת ידו ומטה אחיך ימוך "וכי בתורה מפורש ציווי

תשמרו". מצותיו ב"ואת ונכלל
גמ"ח 42) דברים, ג' היא רש"י שכוונת לפרש אין אבל

במקרים  אפילו חולים ובקר מתים וקבור הדברים, בכל בכללות
הדרך  את ב) ל, (ב"מ בגמ' מ"ש [ע"ד גמ"ח. מצד מחוייב שאין
היינו  הגמ' ומקשה קבורה. זה בה חולים בקור זה ילכו גמ"ח זו
גילו", לבן אלא נצרכה "לא – חולים בביקור ומתרץ גמ"ח

כבודו"], לפי ואינו לזקן אלא נצרכה "לא – ובקבורה
ששני  הקב"ה" שעשה "כמו גם מתאים הי' אז ולכאו'
(ראה  גילו" "בן ע"ד שהוא הקב"ה לגבי מתאימים הנ"ל הדברים

כבודו", לפי ואינו ו"זקן [46 הערה 84 ע' ח"ה לקו"ש
נוטל  גילו שבן זה ענין מצינו לא שבפשש"מ ע"ז [נוסף כי

כמו מסיים בפרש"י כו'] בחליו מששים (ולא dyryאחד הקב"ה
"גמ"ח"dyeryכמו הקב"ה" "שעשה מצינו ואיפה (zellka

הדברים)? (בכל
שם  בגמ' כי חולים בקר מתים קבור האריך לא שרש"י ומה
בפשש"מ  כי קטן אצל גדול אפי' חולים בקר ב) (לט, כבנדרים או

k"ek'בל נכללו וכולם – כו') גדול רק (ולא בהנ"ל ישנם פרטים
" שמעתיק (כנודעkenקצרה בפרטיו)xakשעשה המאורע

הקב"ה".

lka la` ."miipr qpxt" :(mileg xewa xg`l) `aed oey`x qetca (*
.epi` izi`xy miqetcd
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"נחמו  בהפי' קושי ישנו פשש"מ שע"פ מוכח
אבלים" ],43תנחומי

"קבור  הדברים משני וק"ו במכש"כ הוא מובן
חולים": ובקר מתים

–) רבה בטרחה הקשורים הנ"ל בענינים ומה
בקר  –) חולי סכנת של בחשש או מתים) קבור
חסדים  ולגמול בדרכיו לידבק האדם על חולים)

בזה 44אלו  שאין אבלים", ד"נחם בענין וק"ו כ"ש ;
להאדם. היזק חשש ולא טרחא לא הרגיל), (וע"ד

.Ë מכיון גיסא: לאידך צלה"ב עפ"ז אבל
א"כ  חולים", בקר מתים "קבור לפרט צריך שרש"י
גמול  בדרכיו) "(הדבק הכלל להקדים לרש"י ל"ל
בקר  מתים קבור – בדרכיו "הדבק הול"ל חסדים"

הקב"ה"? שעשה כמו חולים
בפרטי  המצות מוני מחלוקת בהקדים ויובן
בקור  מתים, קבורת אבלים, "ניחום הנ"ל: גמ"ח

הבה"ג  שיטת שלפי ערומים" והלבשת 45חולים

הרמב"ם  פי' כ"א 46(לפי מיוחדות למצות נחשבות (
הרמב"ם  ושיטת במצוה 47בפ"ע; נכללות שכולן

(ופרטי  כמוך" לרעך "ואהבת – בתורה אחת
מ  וקבורת אבלים דנחום חולים 48תים המצות ובקור

דבריהם). של מ"ע הן מיוחדות מצות בתור –

גמול  בדרכיו) "(הדבק מקדים שרש"י בזה והנה
חולים", בקר מתים קבור מפרט) (ואח"כ חסדים
בענין  שונה שיטתו אגב) (דרך מלמדנו הוא הרי

זה:

למדין  בדרכיו להדבק האדם שעל שזה מכיון
ממ"ש  –49(לא בה ילכו הדרך את להם "והודעת

קבורה" זה בה חולים בקור זה מצוה 50ילכו כל ,
מיוחד  בדרכיו 51מלימוד מוהלכת לא וגם (דרכיו 52,

מודגש  שאין תדבקון" מ"ובו כ"א) רבים), ל' שהיא
הנלמדת  שהמצוה ע"כ א"כ רבים, לענינים רמז בזה
"גמול  אחד ענין הוא בדרכיו) (להדבק מזה
בקר  מתים ד"קבור מהפרטים שכלול אלא חסדים",

פי'53חולים" (לפי הבה"ג כדעת לא היינו –
וגם  המצות. במנין מיוחדות מצות שהן הרמב"ם)
של  פרטיות מצות שהן עצמו הרמב"ם כדעת לא
אחת  מ"ע אלא אינם ומדאורייתא דבריהם,
אחת  מ"ע שהן כ"א כמוך", לרעך ד"ואהבת

g"nbc54" –)oewacz eae לכמה המתחלקת מ"ע 55"),
כו'. חולים בקר מתים קבור פרטיים :

.È:שבפרש"י תורה של מיינה
בדרכיו  לידבק האדם שעל זה שציווי מכיון

" בל' בהכתוב נאמר הקב"ה שעשה כמו eaeלעשות
oewacz והיחוד הדביקות שתכלית מובן הרי ,"

בדרכיו  הולך שהאדם עי"ז דוקא נעשה בהקב"ה
הקב"ה micqgשל lnebe,'וכו הקב"ה שעשה כמו

" ע"י לא exnyzגם eizevn z`e בהכתוב הנאמר "
צוותא לפנ  (מל') היא מצוה הלא וצלה"ב: "ז.

והתאחדות 56וחיבור  התקשרות נעשה שעי"ז ,
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ענין43) מה הא' דלפי' שם לדוד משכיל עם dkxadראה
. . אלקים ויברך ד"ה שם סוטה מפרש"י (ולהעיר ekxaeתנחומין

zkxa.(אבלים
מתים 44) קבור מביא שרש"י הטעם כל שזהו לומר אין אבל

(טרחא  החסד הגומל האדם שעל הקושי מחמת – חולים בקר
) – כו') c"r,(42והיזק הערה לעיל ב"מ בגמ' שהובא נצרכה לא

– כלל אבלים נחום להביא מקום אין ועפ"ז
היא בפרש"י ההדגשה עיקר eikxcaכי wacd הדברים לעשות

d"awd dyry'כו חיוב בזה שאין לפי עושהו הי' לא שמצ"ע אף
פרט הוא זה בסעיף והמבואר ה'). שישנה `sש sqep(כבסעיף

כו'. לעשותם עליו מ"מ וכו' והיזק טרחא
ועשה.45) קום במצות
ב'.46) שורש בסהמ"צ
ספר 47) קרית וראה שם. ובסהמ"צ רפי"ד. אבל הל'

שם. אבל הל' (להמבי"ט)
(4830 הערה  לעיל וראה תקברנו. דקבור המ"ע כשאינה

בשוה"ג. שם ובהנסמן
כ.49) יח, יתרו

הבה"ג,50) בדעת שם) (בסהמ"צ הרמב"ם כתב כן שם. ב"מ
למד  שהבה"ג א) שרש (סהמ"צ הרמב"ם כתב ערומים ומלבוש

כו'.מקרא וכסיתו ערום תראה כי דישעי'
שם.51) שמח לב ראה
א)52) (שרש שם בהשגות הרמב"ן ביאור והוא ט. כח, תבוא

הבה"ג*. בדעת
(53– וא"ו בלא כו' בקר מתים קבור כתב שבפרש"י ולהעיר

היתה  בה"ג בדברי הרמב"ם שגירסת (שם) טבא מרגניתא ראה
לו  נראה הי' לא ולכן (בוא"ו) ערומים" ולהלביש בדרכיו "ללכת
ולפי  בדרכיו, דללכת פירוש הוא וכו' ערומים דלהלביש לפרש
ד"ה  – שם  שמח בלב  (ראה וא"ו בלא לגרוס צריך הרמב"ן ישוב

הצעיר). אמר
אינו54) שבנדו"ד משום aiiegnאף כ"א דגמ"ח, מ"ע משום

כהנ"ל, במצב גמ"ח שכשהוא פשוט בפנים, כנ"ל – תדבקון" "בו
מקיים גמ"ח.mbה"ה מצות

aezkdאף55) 'it jxevly.שתים אלא מפרט אינו – כאן
ספ"א 56) ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג**. מה, בחוקותי לקו"ת

כה  ע' ח"א התמים בתחלתו. השי"ת ביוהשמע"צ ד"ה ואילך.
ועוד. ואילך.

lka zkll f"cre) eikxca zkldec (envr) m"anxd zrc la` (*
eizelerta ea zencdl mc`d lry r"n `id (eklz `"d ixg`e eikxc
'ld .g r"n v"ndq d`x) l"pd mihxt dfa dpn `l la` .'eke zeaehd

.(fÎd"d `"t zerc
zlgzay) "exnyz izevn z`e" lr df azk my z"ewlay xirdl (**

"exnyz eizevn z`e" epiptly 'ldk (izewega

d`x zyxt - zegiy ihewl

"ואת שלאחרי אפ"ל ואיך בהקב"ה, eizevnהאדם
exnyz רק מגיע שאלי' דביקות להוסיף הכתוב בא "

הדביקות  מהי – הקב"ה של בדרכיו ההליכה ע"י
של  מצוותיו קיום שע"י וחיבור מהצוותא שלמעלה

הקב"ה?

בזה: והביאור

היינו  כו', ציווי בדרך הן שהמצוות מכיון
שהוא משום בפועל מקיימן lrשהאדם deevn

oziiyr של והחיבור שהצוותא מוכיח גופא זה הרי ,
של  מציאות שמורגש באופן היא בהקב"ה האדם
קיום  ע"י המצווה ב(הקב"ה) המקושר ה"נצטווה"
שגם  אף תדבקון", ד"ובו בהענין משא"כ הציווי;
ההליכה  (על הציווי אין הרי ציווי, בדרך הוא זה

על אלא גמ"ח) הוא zewiacdבדרכיו, שמהותה ,
eaשהאדם weac 57בהקב"ה.

(בו  בזה שמתחיל אף קצת: אחר בסגנון
הקיום  – להנצטווה מהמצוה הציווי מפני תדבקון)

שהנצטווה ע"י הוא –wacpוהשלימות בהמצווה.
– לדבר לקראת r"enyדוגמא הכון והתחלה הכנה :
ישראל  המלך 58אלקיך לפני כעומד – מהותה ;59-

במחוג  מחוי אפילו מרי'60שאא"פ קמי' 57כעבדא

האדון  מציאות רק כ"א מציאות –61שאינו .

– לאיןֿערוך ועד העילוי גודל ג"כ מובן ועפ"ז
לקיים  גמ"ח על תדבקון" "ובו מצות לקיים בגמ"ח

וכיו"ב. תלוה" כסף "אם מצות

פשוטו  ע"פ (גם הקושיא תתורץ גם ועפ"ז
בתו"ח  או בדרכיו הדבק הוא שהפי' כיון ש"מ):

מ  בקרא הול"ל וכיו"ב.וכו' בדרכיו ודבק פורש:

מהמסופר  שכל 62[להעיר אדה"ז אודות
ולכן  ממש, מעלה של בדוגמא היו הנהגותיו

מתנמנם הי' ערב, לעת שאז envrnבערש"ק לפי ,
למעלה  שינה זמן הלל 63הוא ר' משא"כ ;

אלא מעצמו, מתנמנם הי' שלא akyyמפאריטש ַ
שאז  משום שלאפן) געלייגט זיך האט (ער ָָלישון

למעלה] שינה זמן הוא

מישראל  למעלה, מלמטה הוא שהענין וכמו
צלך" "ה' ע"ז שנאמר ופי'64להקב"ה, –

עשיותיו 65הבעש"ט  כל למטה: האדם בצל שכמו
שלו  בהצל "ונעשים" חוזרים האדם של ותנועותיו
"ה' בבחי' למעלה כביכול הוא כן ממילא, בדרך
למטה, האדם של ועשיותיו פעולותיו שכל צלך"

למעלה; ונפעל נעשה דוגמתו

שמה  לבנ"י, מהקב"ה גיסא לאידך הוא עד"ז
בהנהגה  ודוקא בנ"י. גם עושים הקב"ה, שעושה

שהוא מצד שהאדם eaכזו, weac עושה הוא הרי
ונגלית  נראית הקב"ה", ש"עושה מה ממילא בדרך
והקב"ה. ישראל נשמת של נעלית הכי הדביקות

ממש  ממעל אלקה חלק היא הנשמה ,66שהרי
מה  למטה כאן ועושה בדרכיו דבוק האדם וכאשר
גילוי  לידי באה בזה הרי למעלה, עושה שהקב"ה

ישראל (ואורייתא)d"awdaדביקות שישראל –
חד. כולא הם וקוב"ה

לכאו"א  הוראה – בתורה נאמר זה וענין
לכאו"א  כח הנתינת היא גופא וזה מישראל,

זו, למדריגה להגיע eaמישראל wacil שדבק ע"י
"כמו  ממילא בדרך עושה ש(סו"ס) עד בדרכיו

הקב"ה". שעשה

(`"lyz d`x t"y zgiyn)
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ובו57) הלשון נאמר דוקא בזה הדבקoewaczולכן ,eikxca,
מל' הם מצות xeaigeמשא"כ `zeev ההפרש ע"ד שהוא וי"ל ,

ע"י  הקב"ה עם (נש"י שהתקשרות ודביקות, התקשרות שבין
. . יחד אותן וקושרין בדבר דבר שצוררין "כמו הוא וזהו תומ"צ)

תזכרו  למען (ד"ה נפרד" דבר ומקשרין שמחברין ויחוד קשר הנק'
מציאות  שאינו מורה דביקות משא"כ שלז). ע' ריש – תקס"ח
(פל"ז  בתניא כותב למעלה הנשמה על ולכן א', דבר והם לעצמו
(תשי"א) תער"ג עקב והי' ד"ה (ראה דביקותו הל' סע"א) מח,

.(15 להערה בשוה"ג 73 ע' ח"ט בלקו"ש נעתק
שש  כנגד הם גו') ה"א (אחרי זה שבפסוק ענינים שששה ולהעיר

כנגד הוא תדבקון" "ובו ואשר ישראל שמע שביחוד `cgתיבות
בלקו"ת  ונתבאר הובא – עה"ת (ש"ך בו" שמתבלעים "שכביכול
כו, סדור גם וראה תרפדֿה. ע' פרשתנו ובאוה"ת ד. כב, פרשתנו
"ובו  של בהעילוי – ואילך תרצד ע' שם ואוה"ת (ואילך). אֿב

תדבקון").
א.58) י, שבת
רע"א.59) לג, ברכות
ב.60) ה, חגיגה
קנה 61) עבד שקנה דמה מהבי' ולהעיר שכו. ע' תרס"ו המשך

ב). כג, קידושין הרשב"א (חי' העבד קניית ע"י ולא מצ"ע רבו

(62.(13 (ע' תרס"א שמח"ת תו"ש
(63.10 הערה שם ראה
ה.64) קכא, תהלים
סע"ג 65) (מב, ישיר אז יבואר או ד"ה בשלח פ' לוי קדושת

תמיד  מוכיח שהי' (ושם: נשא פ' ג). (מג, ידוע והנה ד"ה ואילך).
סע"ג  (ט, לסופה קרוב שני' קדושה הפסוק). בזה העולם את

ואילך).
רפ"ב.66) תניא
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"נחמו  בהפי' קושי ישנו פשש"מ שע"פ מוכח
אבלים" ],43תנחומי

"קבור  הדברים משני וק"ו במכש"כ הוא מובן
חולים": ובקר מתים

–) רבה בטרחה הקשורים הנ"ל בענינים ומה
בקר  –) חולי סכנת של בחשש או מתים) קבור
חסדים  ולגמול בדרכיו לידבק האדם על חולים)

בזה 44אלו  שאין אבלים", ד"נחם בענין וק"ו כ"ש ;
להאדם. היזק חשש ולא טרחא לא הרגיל), (וע"ד

.Ë מכיון גיסא: לאידך צלה"ב עפ"ז אבל
א"כ  חולים", בקר מתים "קבור לפרט צריך שרש"י
גמול  בדרכיו) "(הדבק הכלל להקדים לרש"י ל"ל
בקר  מתים קבור – בדרכיו "הדבק הול"ל חסדים"

הקב"ה"? שעשה כמו חולים
בפרטי  המצות מוני מחלוקת בהקדים ויובן
בקור  מתים, קבורת אבלים, "ניחום הנ"ל: גמ"ח

הבה"ג  שיטת שלפי ערומים" והלבשת 45חולים

הרמב"ם  פי' כ"א 46(לפי מיוחדות למצות נחשבות (
הרמב"ם  ושיטת במצוה 47בפ"ע; נכללות שכולן

(ופרטי  כמוך" לרעך "ואהבת – בתורה אחת
מ  וקבורת אבלים דנחום חולים 48תים המצות ובקור

דבריהם). של מ"ע הן מיוחדות מצות בתור –

גמול  בדרכיו) "(הדבק מקדים שרש"י בזה והנה
חולים", בקר מתים קבור מפרט) (ואח"כ חסדים
בענין  שונה שיטתו אגב) (דרך מלמדנו הוא הרי

זה:

למדין  בדרכיו להדבק האדם שעל שזה מכיון
ממ"ש  –49(לא בה ילכו הדרך את להם "והודעת

קבורה" זה בה חולים בקור זה מצוה 50ילכו כל ,
מיוחד  בדרכיו 51מלימוד מוהלכת לא וגם (דרכיו 52,

מודגש  שאין תדבקון" מ"ובו כ"א) רבים), ל' שהיא
הנלמדת  שהמצוה ע"כ א"כ רבים, לענינים רמז בזה
"גמול  אחד ענין הוא בדרכיו) (להדבק מזה
בקר  מתים ד"קבור מהפרטים שכלול אלא חסדים",

פי'53חולים" (לפי הבה"ג כדעת לא היינו –
וגם  המצות. במנין מיוחדות מצות שהן הרמב"ם)
של  פרטיות מצות שהן עצמו הרמב"ם כדעת לא
אחת  מ"ע אלא אינם ומדאורייתא דבריהם,
אחת  מ"ע שהן כ"א כמוך", לרעך ד"ואהבת

g"nbc54" –)oewacz eae לכמה המתחלקת מ"ע 55"),
כו'. חולים בקר מתים קבור פרטיים :

.È:שבפרש"י תורה של מיינה
בדרכיו  לידבק האדם שעל זה שציווי מכיון

" בל' בהכתוב נאמר הקב"ה שעשה כמו eaeלעשות
oewacz והיחוד הדביקות שתכלית מובן הרי ,"

בדרכיו  הולך שהאדם עי"ז דוקא נעשה בהקב"ה
הקב"ה micqgשל lnebe,'וכו הקב"ה שעשה כמו

" ע"י לא exnyzגם eizevn z`e בהכתוב הנאמר "
צוותא לפנ  (מל') היא מצוה הלא וצלה"ב: "ז.

והתאחדות 56וחיבור  התקשרות נעשה שעי"ז ,
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ענין43) מה הא' דלפי' שם לדוד משכיל עם dkxadראה
. . אלקים ויברך ד"ה שם סוטה מפרש"י (ולהעיר ekxaeתנחומין

zkxa.(אבלים
מתים 44) קבור מביא שרש"י הטעם כל שזהו לומר אין אבל

(טרחא  החסד הגומל האדם שעל הקושי מחמת – חולים בקר
) – כו') c"r,(42והיזק הערה לעיל ב"מ בגמ' שהובא נצרכה לא

– כלל אבלים נחום להביא מקום אין ועפ"ז
היא בפרש"י ההדגשה עיקר eikxcaכי wacd הדברים לעשות

d"awd dyry'כו חיוב בזה שאין לפי עושהו הי' לא שמצ"ע אף
פרט הוא זה בסעיף והמבואר ה'). שישנה `sש sqep(כבסעיף

כו'. לעשותם עליו מ"מ וכו' והיזק טרחא
ועשה.45) קום במצות
ב'.46) שורש בסהמ"צ
ספר 47) קרית וראה שם. ובסהמ"צ רפי"ד. אבל הל'

שם. אבל הל' (להמבי"ט)
(4830 הערה  לעיל וראה תקברנו. דקבור המ"ע כשאינה

בשוה"ג. שם ובהנסמן
כ.49) יח, יתרו

הבה"ג,50) בדעת שם) (בסהמ"צ הרמב"ם כתב כן שם. ב"מ
למד  שהבה"ג א) שרש (סהמ"צ הרמב"ם כתב ערומים ומלבוש

כו'.מקרא וכסיתו ערום תראה כי דישעי'
שם.51) שמח לב ראה
א)52) (שרש שם בהשגות הרמב"ן ביאור והוא ט. כח, תבוא

הבה"ג*. בדעת
(53– וא"ו בלא כו' בקר מתים קבור כתב שבפרש"י ולהעיר

היתה  בה"ג בדברי הרמב"ם שגירסת (שם) טבא מרגניתא ראה
לו  נראה הי' לא ולכן (בוא"ו) ערומים" ולהלביש בדרכיו "ללכת
ולפי  בדרכיו, דללכת פירוש הוא וכו' ערומים דלהלביש לפרש
ד"ה  – שם  שמח בלב  (ראה וא"ו בלא לגרוס צריך הרמב"ן ישוב

הצעיר). אמר
אינו54) שבנדו"ד משום aiiegnאף כ"א דגמ"ח, מ"ע משום

כהנ"ל, במצב גמ"ח שכשהוא פשוט בפנים, כנ"ל – תדבקון" "בו
מקיים גמ"ח.mbה"ה מצות

aezkdאף55) 'it jxevly.שתים אלא מפרט אינו – כאן
ספ"א 56) ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג**. מה, בחוקותי לקו"ת

כה  ע' ח"א התמים בתחלתו. השי"ת ביוהשמע"צ ד"ה ואילך.
ועוד. ואילך.

lka zkll f"cre) eikxca zkldec (envr) m"anxd zrc la` (*
eizelerta ea zencdl mc`d lry r"n `id (eklz `"d ixg`e eikxc
'ld .g r"n v"ndq d`x) l"pd mihxt dfa dpn `l la` .'eke zeaehd

.(fÎd"d `"t zerc
zlgzay) "exnyz izevn z`e" lr df azk my z"ewlay xirdl (**

"exnyz eizevn z`e" epiptly 'ldk (izewega
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"ואת שלאחרי אפ"ל ואיך בהקב"ה, eizevnהאדם
exnyz רק מגיע שאלי' דביקות להוסיף הכתוב בא "

הדביקות  מהי – הקב"ה של בדרכיו ההליכה ע"י
של  מצוותיו קיום שע"י וחיבור מהצוותא שלמעלה

הקב"ה?

בזה: והביאור

היינו  כו', ציווי בדרך הן שהמצוות מכיון
שהוא משום בפועל מקיימן lrשהאדם deevn

oziiyr של והחיבור שהצוותא מוכיח גופא זה הרי ,
של  מציאות שמורגש באופן היא בהקב"ה האדם
קיום  ע"י המצווה ב(הקב"ה) המקושר ה"נצטווה"
שגם  אף תדבקון", ד"ובו בהענין משא"כ הציווי;
ההליכה  (על הציווי אין הרי ציווי, בדרך הוא זה

על אלא גמ"ח) הוא zewiacdבדרכיו, שמהותה ,
eaשהאדם weac 57בהקב"ה.

(בו  בזה שמתחיל אף קצת: אחר בסגנון
הקיום  – להנצטווה מהמצוה הציווי מפני תדבקון)

שהנצטווה ע"י הוא –wacpוהשלימות בהמצווה.
– לדבר לקראת r"enyדוגמא הכון והתחלה הכנה :
ישראל  המלך 58אלקיך לפני כעומד – מהותה ;59-

במחוג  מחוי אפילו מרי'60שאא"פ קמי' 57כעבדא

האדון  מציאות רק כ"א מציאות –61שאינו .

– לאיןֿערוך ועד העילוי גודל ג"כ מובן ועפ"ז
לקיים  גמ"ח על תדבקון" "ובו מצות לקיים בגמ"ח

וכיו"ב. תלוה" כסף "אם מצות

פשוטו  ע"פ (גם הקושיא תתורץ גם ועפ"ז
בתו"ח  או בדרכיו הדבק הוא שהפי' כיון ש"מ):

מ  בקרא הול"ל וכיו"ב.וכו' בדרכיו ודבק פורש:

מהמסופר  שכל 62[להעיר אדה"ז אודות
ולכן  ממש, מעלה של בדוגמא היו הנהגותיו

מתנמנם הי' ערב, לעת שאז envrnבערש"ק לפי ,
למעלה  שינה זמן הלל 63הוא ר' משא"כ ;

אלא מעצמו, מתנמנם הי' שלא akyyמפאריטש ַ
שאז  משום שלאפן) געלייגט זיך האט (ער ָָלישון

למעלה] שינה זמן הוא

מישראל  למעלה, מלמטה הוא שהענין וכמו
צלך" "ה' ע"ז שנאמר ופי'64להקב"ה, –

עשיותיו 65הבעש"ט  כל למטה: האדם בצל שכמו
שלו  בהצל "ונעשים" חוזרים האדם של ותנועותיו
"ה' בבחי' למעלה כביכול הוא כן ממילא, בדרך
למטה, האדם של ועשיותיו פעולותיו שכל צלך"

למעלה; ונפעל נעשה דוגמתו

שמה  לבנ"י, מהקב"ה גיסא לאידך הוא עד"ז
בהנהגה  ודוקא בנ"י. גם עושים הקב"ה, שעושה

שהוא מצד שהאדם eaכזו, weac עושה הוא הרי
ונגלית  נראית הקב"ה", ש"עושה מה ממילא בדרך
והקב"ה. ישראל נשמת של נעלית הכי הדביקות

ממש  ממעל אלקה חלק היא הנשמה ,66שהרי
מה  למטה כאן ועושה בדרכיו דבוק האדם וכאשר
גילוי  לידי באה בזה הרי למעלה, עושה שהקב"ה

ישראל (ואורייתא)d"awdaדביקות שישראל –
חד. כולא הם וקוב"ה

לכאו"א  הוראה – בתורה נאמר זה וענין
לכאו"א  כח הנתינת היא גופא וזה מישראל,

זו, למדריגה להגיע eaמישראל wacil שדבק ע"י
"כמו  ממילא בדרך עושה ש(סו"ס) עד בדרכיו

הקב"ה". שעשה

(`"lyz d`x t"y zgiyn)
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ובו57) הלשון נאמר דוקא בזה הדבקoewaczולכן ,eikxca,
מל' הם מצות xeaigeמשא"כ `zeev ההפרש ע"ד שהוא וי"ל ,

ע"י  הקב"ה עם (נש"י שהתקשרות ודביקות, התקשרות שבין
. . יחד אותן וקושרין בדבר דבר שצוררין "כמו הוא וזהו תומ"צ)

תזכרו  למען (ד"ה נפרד" דבר ומקשרין שמחברין ויחוד קשר הנק'
מציאות  שאינו מורה דביקות משא"כ שלז). ע' ריש – תקס"ח
(פל"ז  בתניא כותב למעלה הנשמה על ולכן א', דבר והם לעצמו
(תשי"א) תער"ג עקב והי' ד"ה (ראה דביקותו הל' סע"א) מח,

.(15 להערה בשוה"ג 73 ע' ח"ט בלקו"ש נעתק
שש  כנגד הם גו') ה"א (אחרי זה שבפסוק ענינים שששה ולהעיר

כנגד הוא תדבקון" "ובו ואשר ישראל שמע שביחוד `cgתיבות
בלקו"ת  ונתבאר הובא – עה"ת (ש"ך בו" שמתבלעים "שכביכול
כו, סדור גם וראה תרפדֿה. ע' פרשתנו ובאוה"ת ד. כב, פרשתנו
"ובו  של בהעילוי – ואילך תרצד ע' שם ואוה"ת (ואילך). אֿב

תדבקון").
א.58) י, שבת
רע"א.59) לג, ברכות
ב.60) ה, חגיגה
קנה 61) עבד שקנה דמה מהבי' ולהעיר שכו. ע' תרס"ו המשך

ב). כג, קידושין הרשב"א (חי' העבד קניית ע"י ולא מצ"ע רבו

(62.(13 (ע' תרס"א שמח"ת תו"ש
(63.10 הערה שם ראה
ה.64) קכא, תהלים
סע"ג 65) (מב, ישיר אז יבואר או ד"ה בשלח פ' לוי קדושת

תמיד  מוכיח שהי' (ושם: נשא פ' ג). (מג, ידוע והנה ד"ה ואילך).
סע"ג  (ט, לסופה קרוב שני' קדושה הפסוק). בזה העולם את

ואילך).
רפ"ב.66) תניא



ל

ביאור בגמ' )גיטין נב.( "הנהו בי תרי דאיגרי בהו 
שטן כל בי שמשי וכו' איקלע ר"מ להתם וכו'"

שימשי  בי  כל  שטן,  בהו  דאיגרי  תרי  בי  הנהו1 
להתם,  מאיר  רבי  איקלע  הדדי,  בהדי  מינצו  קא  הוו 

עכבינהו תלתא בי שימשי עד דעבד להו שלמא.
גיטין נב.

דהיינו  בתר,  מלשון  הוא  תרי  כי  תר"י.  ב"י  הנהו 
דף  ויצא2  פ'  בזהר  ָבָתר  ָהֵרי  כמו  ומחלוקת,  פירוד 

קנ"ח ע"א.
3שלום,  יסוד,  והנהו היפך מן ברי"תי שהוא בחי' 
תר"י  ב"י  הוא  ובריתי  בפנחס,  האמור  שלום4  ברית 

וכו'.
ואימת הוו מינצו, כל בי שמשי דוקא, דהיינו בערב 
שבת בין השמשות, הוא כי אז נבראו המזיקין5 בערב 
יכול  הי'  המזיקין  בכח  אז  הנה  השמשות,  בין  שבת 

השטן לעשות מחלוקת ביניהם.
הוא,  דוקא,  אז  ביניהם  מחלוקת  עשה  זאת,  ועוד 
דכניסת  הזמן  הוא  השבת  כניסת  שאז  שמשי  בי  כי 
השלום, כי שבת איהי שלום כמ"ש בזוה"ק פ' קרח 
דף קע"ו6 רע"ב עד דאתא ושריא עלייהו שלום ומאי 
הוא שבת דאיהו שלמא דעלאי ותתאי וע"ש בהגהות 
ג' ע"ש. והיינו ג"כ מה שמדליקין נר  מהרח"ו או"ק 
במה  בפ'  כדאיתא  בית,  שלום  הוא  שבת  נר  לשבת, 
שלום  סוכת  הפורס  שבת  בליל  ואומרים  מדליקין7, 

בין  כל  השטן,  בהם  מתגרה  שהי'  שנים  היו  ללה"ק[  ]תרגום   )1
רבי  הזדמן שם  זה,  עם  זה  היו מתקוטטים  ערב שבת  השמשות של 
מאיר לאותו מקום, עיכב אותם שלשה בין השמשות )של לילי שבת( 

עד שעשה שלום ביניהם.
יז( על הרי בתר  ב,  )שיר השירים  רבי חזקיה, כתיב  וז"ל: "אמר   )2
בסוד  בתר  הרי  בתוך.  אותם  ויבתר  מלשון  פירוד  על  שמורה  וכו'", 
"והי'  פירוד,  יש  יפרד"  ומשם  י(  ב,  )בראשית  "דכתיב  הפירוד, 

לארבעה ראשים הם טורי דפרודא" והם סוד הרי בתר. 
3( וכמ"ש )מלאכי ב, ה( "בריתי היתה אתו החיים והשלום" )לקוטי 

לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קיד(.
4( במדבר כה, יב. "הנני נותן לו את בריתי שלום".

5( אבות פ"ה משנה ו'.
כי  וראה,  )בא  השלום,  על  אלא  קאים  עלמא  לית  חזי  תא  וז"ל:   )6
העולם אינו יכול לעמוד אלא על השלום, ומפרש(, כד ברא קודשא 
לאתקיימא  יכול  לא  העולם(,  את  הקב"ה  )כשברא  עלמא  הוא  בריך 
שבא  )עד  שלום  עלייהו  ושרא  דאתא  עד  להתקיים(,  יכול  הי'  )לא 
דאיהו  שבת,  השלום(,  הוא  )ומה  הוא  ומאי  שלום(,  עליהם  ושרה 

שלמא דעילאי ותתאי וכו' )שעל ידו יש שלום בעליונים ותחתונים(.
אבהו  ר'  אמר  יז(,  ג,  )איכה  נפשי"  "ותזנח משלום  מאי  כה:  דף   )7
לו ממה  הי'  בשבת, שלא  נר  הדלקת  ]ופרש"י:  נר שבת.  הדלקת  זו 

כו'.
כי נר8 הוא הג' יחודים הוי' אהי' הוי' אלקים הוי' 
אד' כמ"ש9 בפרי עץ חיים בכוונת נר חנוכה, ובשער 
השבת פ"ד בד"ה הדלקת הנר ע"ש. ויחוד הוא הוא 
בחי'שלום דהיינו התחברות, השלום בין איש לאשתו, 
והוא בחינתו דר' מאי"ר10 שהוא גי' נ"ר ע"ה הג' בחי' 

יחודים הללו, ועיין במאורי אור11 מע' מאיר.
עשה  שלום,  להיות  שצריך  שמשי  בבי  אז  הנה 

השטן מחלוקת ביניהם, היפך השלום.
איקלע ר' מאיר להתם, עכבינהו תלתא בי שמשי, 
עד דעבד להו שלמא. כי ר"מ12 שהוא בחי' יסוד ע"ד 
כמו יוסף13, הוא העושה ומשתדל בשלום14, כדאיתא 

להדליק, ובמקום שאין נר אין שלום, שהולך ונכשל ואוכל באפילה[. 
ועיין גם דף כג: נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. 
8( נ"ר )250(, בגימטריא הוי' אהי' )47( + הוי' אלקי"ם )112( + הוי' 

אדנ"י )91( = 250. )ראה הערה 8(.
מגיע  שם  עד  כי  נה"י,  נגד  א'  יחודים,  ג'  בה  יש  כי  ודע,  וז"ל:   )9
קומתה לבד, ובזה היחוד הוא הוי"ה אדני. ולפעמים הוא נגד החזה, 
ואז הוא הוי"ה אלהים. ולפעמים הוא שוה עד הכתר שלו, ואז הוא 

הוי"ה אהי"ה, וג' יחודים אלו, גי' נר עכ"ל.
ע"י  הוא  אהי"ה"  "הוי'  דיחוד  ד  לו,  מקץ  פרשת  אור  תורה  )וראה 
מסירת נפש, יחוד "הוי' אלקים" הוא ע"י התורה, יחוד "הוי' אדנ"י" 
א'  ג' עמוד  גם המשך תער"ב חלק  ועיין  עיי"ש.  בחי' המצוות  הוא 

רמט. לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר בראשית עמוד יד(.
10( מבאר הטעם ד"איקלא רבי מאיר" דוקא להתם.

11( וז"ל: מאי"ר גי' הוי"ה אהי"ה הוי"ה אלקי"ם הוי"ה אדנ"י עם 
הכולל.

12( בתורת לוי יצחק כאן מבאר הקשר דרבי מאיר לבחי' יוסף, בכמה 
אופנים: א( ביוסף כתוב )בראשית ל, כד( "יוסף ה' לי בן אחר", ור"מ 
נק' אחרים )הוריות יג:(, שקיבל תורה מאחר )חגיגה טו.(. ב( ביוסף 
לו",  אשר  המשנה  במרכבת  אותו  "וירכב  מג(  מא,  )בראשית  כתיב 
בחי'  הוא  יסוד,  בחי'  יוסף  ג(  צו:(.  )עירובין  מאיר  רבי  משנה  וסתם 
"אור", ובתורתו של ר"מ הי' כתוב כתנות אור באלף )ב"ר פ"כ, יב(. 
ד( ביוסף הי' כתנת פסים, הוא בחי' כתנות אור הנ"ל. ועוד. )ראה בכל 
סוף  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  סימנים,  לקמן  זה 

עמוד רלח-רלט. ספר הערכים חלק ג' עמוד תנז(.
]ולהעיר מלקמן סימן   , מ"ש בברכת יוסף דוקא )בראשית מט, כד( 

"משם רעה אבן ישראל" ר"ת מאיר ע"ש.[
13( יוסף בחי' יסוד. ראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 
עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 
בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 
השישית".  המדה  הוא  כי  הוי'  פעמים  ו'  מספרו  יסוד  בחי'  "שיוסף 
בלק,  ש"פ  שיחות  ח"ד  תש"נ  ה'  התוועדויות  מנחם  בתורת  וראה 
הוא  שענינו  דאצילות,  יסוד  בחי'  הוא  "שיוסף  וז"ל:   21 ובהערה 
להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 
א  תתשכ"א  ואילך  א  תתקצ"א  ויחי  התורה  אור  ואילך.  ד  כט,  ויחי 

ואילך ועוד ע"ש". עיין לקמן סימן
]ובענין שיוסף משתדל בשלום ראה תניא סוף פרק יב[.

14( ראה זהר פרשת צו דף לא ע"א.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"



לי

במד"ר15 פ' נשא ע"ש.
ותלתא בי שמשי. תלתא16 דוקא, כי בתלתא17 זמני 

הוי חזקה, שלא יריבו עוד וכו'.
פעמים  ג'  שאומרים  כמו  שלום,  בחי'  ג'  יש  גם 
שלום עליכם וכמ"ש בלקוטי תורה18 סוף ד"ה ושמתי 

15( במדבר רבה פרשה יא, ז וז"ל: ר' מאיר אומר גדול הוא השלום 
שבשעה  לצדיקים,  שניתנה  השלום  מן  יפה  מדה  הקב"ה  ברא  שלא 
אותו  מקדימין  השרת  מלאכי  של  כתות  שלש  העולם  מן  שנפטר 
בשלום, הראשונה אומרת )ישעי'נז, ב( יבא שלום, שנייה אומרת )שם( 
ינוחו על משכבותם, והשלישית אומרת )שם( הולך נכוחו, ולא דיין 
לצדיקים שמיתתן בידי כבוד שנאמר )שם נח( כבוד ה' יאספך אלא 

שמקלסים לפניהם בשלום יבוא שלום.
]פירוש מהרז"ו: ג' כתות, כתובות ק"ד פסיקתא פר'ב'סימן ג' ילקוט 
תהלים קמ"ט. יבא שלום, ישעי' נז, ב יבוא שלום ינוחו על משכבותם 
הלך נכוחו ופי' יבא שלום מי שבא מהעולם הזה לקבר בשלום ינוחו 
על משכבותם כאן בקבר, הולך נכחו כמ"ש ילכו מחיל אל חיל שיהי' 
לו מהלכים בין המלאכים ובין נשמות הצדיקים, וכל זה ע"י מלאכים, 
ואלו  בקבר,  הגוף  לשמור  ואלו  בביאה,  הנשמה  לקבל  ממונים  אלו 
להעלות הנשמה מעלה מעלה וכמ"ש כאן, כן הוא בגמרא כתובות שם 

ובפסיקתא וילקוט גי' אחרת[. 
16( ראה בפנים עוד ביאור עפ"י קבלה.

17( יבמות סד:
שהוא  בשלום  בחי'  ג'  יש  וז"ל:  ב(  כו,  ראה  פ'  תורה  )לקוטי   )18

ג' בי' שמשי  כדכד דרוש הראשון ע"ש. לכן נתעכב 
לעשות הג' בחי' שלום.

וי"ל עוד, הג'בי שמשי הוא הג' ערבי שבתות דג' 
שבועות שבין המצרים, מי"ז בתמוז עד ט' באב, שאז 
חורבן  הי'  אז  הרי  כי  ומחלוקת,  למריבה  עלול  יותר 
בית המקדש מצד מחלוקת19, כידוע. וכמ"ש20 ותזנח 

משלום נפשי.
שלא  הללו  שמשי  בי  התלתא  עכבינהו  ר"מ  הנה 
ביניהם,  שלום  יהי'  אח"כ  וממילא  עכ"פ,  אז  יריבו 

והיינו עד דעבד להו שלמא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד פ, פא

התקשרות המשפיע עם המקבל והם ג' פעמים שלום עליכם שאומרים 
המשים  שהוא  עליון  צדיק  בחי'יוסף  הא'הוא  לבנה.  קידוש  בשעת 
שלום ע"י שמקשר המשפיע אל המקבל מלמעלה למטה. והב' הוא 
בחי'בנימין הצדיק תחתון שגם הוא משים שלום ע"י שמקשר המקבל 
הוא  שניהם  של  וחיבור  וקישור  למעלה,  ממטה  ומעלהו  להמשפיע 
מעלה  של  בפמליא  שלום  מארז"ל  והוא  בשלום.  שלישית  בחינה 
ושלום בפמליא של מטה וקישור וחיבור פמליא של מעלה בשל מטה 

הוא ע"י בחי' שלישית.
19( ראה יומא ט: "מקדש שני מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת 

חנם".
20( איכה ג, יז.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אליעזר ליפא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א מנ"א עם המצורף אליו, בו כותב גם ע"ד ההתראות עם באי 

כח אנ"ש שי' והתוצאות.

וכיון שבעניני קדושה נדרשנו להוסיף בקדש, בודאי שלמותר להאריך לדכוותי' שגם בהנוגע 

כח,  נתינת  גם  היא  הרי  חיים,  תורת  תורתנו  דרישת  והרי  האמורה,  הדרישה  הנ"ל  עם  שיחה  תוכן 

וכמבואר בכ"מ שציוויי תוה"ק נאמרו בלשון שפירושו ג"כ הבטחה ואם בכל הענינים כן הוא עאכו"כ 

בעניני רבים שזכות הרבים מסייעתם.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין ימי רצון כימים הראשונים ימי חדש אלול, שהובטחנו אני לדודי 

)שהאדם מתחיל בעבודתו לדודי( ודודי לי )ובפרט בהענינים( הרועה בשושנים )ששונים הלכות, עניני 

ישיבה וכו' וק"ל(.

בקדש  פעולות  ובשאר  בהנ"ל  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  ולהוספה  הנכונה  לבריאות  בברכה 

ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה ולכוח"ט.
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הרבי  של מילדותו סיפורים
אך  לעשותו. הנכון הדבר אינה בכתיבה עכשיו עוסקת שאני שהעובדה וייתכן המועד, חול עכשיו

זכרונות. מעט לרשום אני מתאווה

ל  בדעתי שהיה מכתבים של כתיבתם את יוםֿטוב אחרי עד דחיתי את ובכן, אכתוב ועתה כתוב,

הבאות. השורות

זה  ביום שחל היהודי התאריך את – הפסח חג לפני ,1939 במרץ 28 בכל 146יום שכן זוכרת, אינני

ז"ל  בעלי נעצר שבו היום היה – הרוסי בתאריך השתמשתי תקופה באותה לעשות עלי שהיה .147הדברים

ככל  מעט, כתבתי – ז"ל לבעלי שייכים שהדברים ככל אלה. שנים במשך עברנו תלאות הרבה

איש  היה לא ומלבדי לחלוטין, יישכחו שהדברים רציתי לא בזכרוני. שנשאר וככל לי, עמדו שכוחותי

ימים. באותם עמו

כאן  נמצאת שאני שנים לארבע קרוב וזה שנה, שתיםֿעשרה כבר עברו .148מאז

הלום. עד שהגעתי שליט"א מענדל ולבני לה' וההודאה השבח

ימים  אריכות הוא ואם אב כיבוד על הניתן השכר לחינם יחסו 149לא עלֿידי עלי הוא מקל כמה .

אמן. רע. כל ידע לא ולעולם והצלחה, בריאות מתוך טובות, ושנים ימים אורך השי"ת לו יתן כלפיי!

וטהור. קדוש הוא כי אומר אם אגזם לא

מילדותו  עוד שהחלה הרוחנית, והתפתחותו בצמיחתו נזכרת :150אני

*

") בגילו ילדים שמדברים כפי אז דיבר הוא הקושיות. ארבע את לשאול ידע שנתיים בן ",ageכשהיה

כאן). שאומרים כפי

*

תלתלים  לו היו מאוד. עד יפהֿתואר היה הוא בפשטות, לכלֿלראש, – שנים שלוש לו כשמלאו

כשהייתי  רכושנו. כל עם יחד ואבדו ,1940 בשנת הבית, את כשעזבתי אותם שהחבאתי ארוכים, בהירים

בו. להסתכל כדי ועוצרים בו, מבחינים היו אנשים ברחוב, עמו הולכת

*

על 150בשנת  נודע לו בביתֿמרקחת. – וילדים נשים – הסתתרנו ברוסיה. הפוגרומים התרחשו 1905

החזיק  הוא אולם מעט, והרעישו בכו בגילו, ילדים וגם ממנו, גדולים ילדים גדולה. סכנה זו היתה – כך

שקטים  שיהיו הילדים שאר על השפיע אף הוא אלא בגללו, ייסורים סבלנו שלא בלבד זו שלא כך מעמד,

הם. אף

היה  הוא בפליאה. עליו דיברו עלינו, להשגיח כדי לפעם מפעם שנכנס הרוקח וכן שם, שהיו האנשים

שנים. שלוש בן אז

הדיבורים  את שמע הוא היחיד!" לשלטון "הקץ ומכריז: בבית מתהלך היה הפוגרום, שהחל לפני

זה  ז"ל 151בעניין שאבי זוכרת אני ליהודים. סבל גורם שהשלטון במידתֿמה הבין וכבר שהדברים 91, פחד

לשתוק. עליו וציווה יישמעו,

תרצ"ט.146) ניסן ט'
(147.000 ע' לעיל ראה
תש"ז.148) סיון כ"ח ביום לארה"ב הגיעה הרבנית
טז.149) ה, ואתחנן יב. כ, יתרו
יותר.150) בפרטיות 000 ע' לקמן גם ראה – לקמן המתוארים מהפרטים לכמה
הפוגרומים.151) את שעודד הצאר, של משטרו להפלת שקראו הדיבורים כלומר:

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

המשך לעמוד זט
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הפוגרומים.151) את שעודד הצאר, של משטרו להפלת שקראו הדיבורים כלומר:

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה

טז, יג – חג הסכת תעשה לך שבעת ימים 
באספך מגרנך ומיקבך

א

ביאור מדרש ילקוט תמוה, כל מי שמקיים מצות 
לויתן  של  בסוכה  מושיבו  הקב"ה  בעוה"ז  סוכה 
לע"ל וכו', אמר הקב"ה לבנ"י, היו עושים סוכה כדי 
שתהיו נזכרים הניסים שעשיתי לכם, ומפלפל בזה 
וסוכה  מהכא  אמר  זירא  ור'  ב.(  )סוכה  הגמ'  עפ"י 

תהי' לצל יומם וגו', ההוא לימות המשיח וכו'

טוב  וגם איתא בשוחר  בילקוט,  להקדים מדרש תמוה 
בקצת שינוי לשון, כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה 
וסוכה  שנאמר  לעתיד  לויתן  של  בסוכה  מושיבו  הקב"ה 
גו', א"ל הקב"ה לישראל, בניי, היו עושים  יומם  תהי' לצל 
סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים כדי שתהיו נזכרים לפניכם 
עושים  שאתם  פי  על  ואף  במדבר,  לכם  שעשיתי  הנסים 
את הסוכה הוו יודעין שאין אתם גומלים אלא פורעים לי 
שנאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי כו', אמר 
ר' אלעזר בר מרוס למה אנו עושים סוכה אחרי יום כפור, 
אתה מוציא בראש השנה יושב הקב"ה בדין על באי עולם 
וביום כפור הוא חותם הדין שמא יצא דינו של ישראל ח"ו 
גלות לכך אנו עושין סוכה וגולים מבתיהם לסוכה והקב"ה 

מעלה עליהם כאילו גלו גלות עכ"ל.
המדרש הזה הוא תמוה מאד, בפרט ר' אלעזר שמקשה 
עושין  שאנו  הוא  רב  בי'  קרי  זיל  סוכה,  עושים  אנו  למה 
סוכה אחר יום כפור משום שכך צווי ה', ואם קושיתו למה 
בעיני, למה  ופליאה  יותר  כך, הגדיל הקושי'  ציוונו אלקינו 
כן למה ציוה הקב"ה שיעשו שבועות אחר  לא מקשה גם 
הפסח, כי לשון למה אנו עושין אינו מדוקדק יפה, כך הוה 

לי' למימר למה כתיב בתורה יעשו סוכה אחר יום כיפור.
ומצינו במסכת סוכה, סוכה שהיא למעלה מן ך' אמות 
ור"י מכשיר ומביא ראי' ע"ש, וקאמר שם בגמרא  פסולה 
דורותיכם  ידעו  למען  קרא  אמר  רבה  אמר  מילי  הני  מנא 
אין  מך'  למעלה  בסוכה  שדר  יודע  אדם  עשרים  עד  וגו' 
לא  כרבה  כולהו  התם  וקאמר  בסוכה,  שדר  יודע  אדם 
לדורות,  ידיעה  ההוא  דורותיכם  ידעו  מלמען  דיליף  אמרי 
ר"ל לאו בידיעת ישיבת סוכה קאמר אלא בידיעת דורות 
הבאים הקיף סוכות ענני כבוד שנקף לאבותינו קאמר התם 
יומם  ור' זירא אמר מהכא כתיב וסוכה תהי' לצל  בגמרא, 
עד כ' אמה יושב בצל סוכה וכו', וקאמר התם כר' זירא נמי 
לא אמרו ההוא לימות המשיח הוא דכתיב אותן סוכות יהי' 
לצל עונג ולמסתור, אבל סוכות מצוה אינו לעונג ולצל, מה 

לי כ' או מה לי כ"א או מה לי יותר מכ"א.
ותו מצינו בגמרא ת"ר סוכה גנב"ך כשרה וקשיא לי מאי 
יוצא  אינו  לצל  העשוי'  סוכה  אומרים  שמאי  בית  קאמר 
סוכה  אף  אומרים  הלל  ובית  סוכה  מצות  לשם  חובתו  ידי 
העשוי' לצל יוצא ידי חובתו גם כן. ובית שמאי במקום בית 

העשוי'  גנב"ך  סוכה  קאמר  מאי  כן  ואם  משנה,  אינו  הלל 
כדברי  להורות  וכי  הלל,  בית  דברי  הם  והלא  כשירי',  לצל 

בית הלל בא.
הלכה,  שמאי  כבית  שהוא  לומר  צרכינן  ע"כ  אלא 
שמצינו  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  העשוי'  לבצל  שבסוכה 
כו' להוציא את הנשים. וכתב  בגמרא כל האזרח בישראל 
האלשי"ך הטעם כדי שלא יטעו ויסברו שישיבת סוכה היא 
לצל ולעונג ואינו לשם מצוה רק הוא כדי להציל מן החום 

ולישיבת בצילה לעונג.
נמי  יטעו  אז  אמה  כ'  דווקא  הסוכה  יעשו  אם  כן  אם 
ויאמרו שישיבת סוכה לצל ולעונג, דאם לא כן אלא לשם 
אמה,  מכ"א  למעלה  לי  ומה  אמה  כ'  לי  מה  קשה  מצווה 
אלא מאי עושה לשם עונג להנצל מן החום ע"כ עשו דוקא 
עשרים אמה כי למעלה מך' אין אדם יושב בצל סוכה כנ"ל, 
אבל אם היא עשוי' למעלה מך' אז יאמרו לשם מצוה דאם 
בצל  יושב  אדם  אין  מך'  למעלה  והלא  לצל  אלא  כן  לא 

סוכה, ודו"ק.
אם כן הלכה כבית שמאי שסבר סוכך גנב"ך העשוי' לצל 
אינו יוצא ידי חובתו כי סוכה העשוי' לצל היא רק עשרים 
אמה כי אין יושב בצל סוכה כנ"ל, קמ"ל סוכת גנב"ך יוצא 
קמא  כתנא  דהלכה  פירכא  דדינא  מעיקרא  כי  חובתו,  ידי 

שסובר סוכה שהיא למעלה מך' אמה פסולה ודו"ק.
העולה מזה דטעמא דבית שמאי הוא שמצרך לעשות 
סוכה לשם סוכה היא משום שסבר שיעשו סוכה למעלה 
ויזכרו  כנ"ל  עבדו  מצוה  לשם  שלא  יטעו  שלא  כדי  מך', 

ישיבת סוכה דענני כבוד.
הי'  בני  לנו סובר כבית שמאי שאמר  והמדרש שהותר 
עושים סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים, ר"ל בשעת עשיית 
הסוכה צריך לעשות לשם סוכה כדי לדור בתוכו, אבל אם 

היו עושין סוכה משום צל ועונג אינו יוצא ידי חובתו.
וקשה לבעל המדרש והלא בית שמאי במקום בית הלל 
הניסים  לפניכם  נזכרים  שתהיו  כדי  אמר  לזה  משנה,  אינו 
שתהי'  כדי  בסוכה  לישב  שצריכים  במדבר  לכם  שעשיתי 
נזכרים וכו', ואם כן אם יעשו ך' אמה דווקא ויטעו כנ"ל ולא 

יהי' נזכרים הנסים ודו"ק.
סוכה  לעשות  שצריכים  כן  אם  המדרש  לבעל  וקשה 
למעלה מך' אמה והא כתיב וסוכה תהי' לצל יומם כקושית 
הגמרא כנ"ל, ומשני כתירוץ הגמרא כל מי שמקיים מצות 
סוכה וכו' ודו"ק היטיב, ואף על פי שאתם עושים עצמכם 
את הסוכה ואינו יוצאים בסוכה של גוים אם כן ע"כ צריך 

אתה לומר שיעשו הסוכה למעלה מך' אמה כנ"ל.
ואם כן קשה קושית הגמרא והא כתיב למען ידעו וגו', 
אלא  גומלין  אתם  שאין  יודעין  הוי  הגמרא  כתירוץ  ומשני 
בידיעה  אלא  קאמר  הסוכה  בישיבת  בידעי'  לא  פורעים 

שאין אתם גומלין וכו' שנאמר כי בסוכות הושבתי ודו"ק.
ולפי זה יהי' הקושיא של ר' אלעזר בר מרוס על נכון, אך 
נקדים מה שכתוב הטוב בהלכות סוכה למה ציוה הקב"ה 
לעשות סוכה בתשרי ולא בניסן, כי הנס הי' בניסן כשיצאו 

המשך לעמוד עו
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ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
ׁשמיעה  ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלראּיה.
מעלה  ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את
ּבבחינת  ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹסֹודֹות

ׁשמיעה). ּבדר למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹראּיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ּוּוּוּוקללהקללהקללהקללה:::: ּבּבּבּברכהרכהרכהרכה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות
ׁשּקללה  להּגיד אפׁשר אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון להבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוצרי

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' ְִִֶָָָהיא
יׂשראל  ּבני ׁשל והּגלּות  הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהיה
ּכפי  הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ְְְְְִִִֵֶַָָָׁשהם
ּכבּבבל  ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין ־ּכן
ּבאמת  ּכי  סּוג , ׁשּבאֹות ֹו ּדברים ׁשני ׁשל  חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו –ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם ּבפנימּיּותם המׁשכתם.הּיּסּורים ּבאפן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסר ּך אלקי ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכא ׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל־ּדר
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביא גֹו' אלקי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּכׁשהּדּינים (ראש מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹומעים

ראה  עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא
זה. ֶֶאת

ּבאמּתּות  ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ ּכן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּדבר,

ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה אּלא הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ראה",

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ
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(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּועלֿמנת עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑ הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּתֹורה (ספרי)הּוא ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
.ּכּלּה' ָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑ הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב ּגרּזים (סוטה הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְִִֵַַ

יעׂשה  לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, ׁשּבּפרׁשה,הֹופכין הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת לׁשֹון אחרי וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום ‰LÓM.ּכל ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן וטעם להּלן מערב. ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְֲִֵַַַַַַַָָ
והּוא  ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקרא
ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר 'אחרי היה ואם .ּדגּוׁש. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן Ó¯‰.הּגלּגל רחֹוק ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם אלֹון (בראשית עד ׁשכם, מקֹום "עד : «ƒ¿»ְִִַָָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶַַַ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹורה  אבןאבןאבןאבן ֶ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

dxezd lr `xfr oa`

fkeÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ּכי ‡˙ . ∆«¿»»¬∆ƒ¿¿ִ
והּברכה  מבֹורכים. אּתם הּנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבׁשמעכם,
מּגזרת  והיא מגרעת. והּקללה טֹובה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּתֹוספת

ַָקּלה:
hk‰Î¯a‰ ˙‡ ‰z˙Â ונתן ּכמֹו ּבּפה, . ¿»«»∆«¿»»ְְֶַַָ

הּׂשעיר: ראׁש על ִַַָָֹאֹותם
lÔc¯i‰ ¯·Úa:הּמדּבר ּכנגד .C¯c È¯Á‡ ¿≈∆««¿≈ְְִֶֶַָ«¬≈∆∆

LÓM‰ ‡B·Óּדר אחרי ׁשּתלכּו וטעם, . ¿«»∆ְְֲֵֵֶֶֶַַַ
ותמצאּום: ‰LBi·מערב ÈÚk‰ ı¯‡a ְְְֲִַָ¿∆∆«¿«¬ƒ«≈

‰·¯Úa:ּבהר יֹוׁשב ּכנעני יׁש ּכי .ÏeÓ »¬»»ְֲִִֵֵַָָ

ÏbÏb‰ ּבאיזה צּוה והּנה ארּוּכים. וההרים . «ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
מההרים. ‰ÏbÏb.מקֹום ÏeÓוּירּדֹוף ּכמֹו ִֵֶָָ«ƒ¿»ְְִַ

ׁשמֹות: ׁשני אֹו נבּואה. ּדר אֹו ּדן. .ÏeÓעד ְְֵֵֶֶַָָ
נכח: BÓ¯‰ּכמֹו ÈBÏ‡ ּבימי הּנזּכר הּוא . ְַֹ≈≈∆ְִִֵַָ

יפרׁשם: עֹוד והּקללה והּברכה ְְְְְְְֵַַַָָָָָָָאברהם.
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àé(åë)äàø:äìì÷e äëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈§¨¨«
i"yx£Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯∑‰ÏÏ˜e ‰Î¯a. ּגרּזים ּבהר עיבל האמּורֹות .ּובהר ¿≈»…ƒ…≈¿»»¿»»ְְְֲִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(143 'nr h zeiecreezd mgpn zxez - b"iyz d`x t"y zgiy)

ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
ׁשמיעה  ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלראּיה.
מעלה  ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את
ּבבחינת  ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹסֹודֹות

ׁשמיעה). ּבדר למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹראּיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוּוּוּוקללהקללהקללהקללה:::: ּבּבּבּברכהרכהרכהרכה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות
ׁשּקללה  להּגיד אפׁשר אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון להבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוצרי

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' ְִִֶָָָהיא
יׂשראל  ּבני ׁשל והּגלּות  הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהיה
ּכפי  הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ְְְְְִִִֵֶַָָָׁשהם
ּכבּבבל  ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין ־ּכן
ּבאמת  ּכי  סּוג , ׁשּבאֹות ֹו ּדברים ׁשני ׁשל  חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו –ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם ּבפנימּיּותם המׁשכתם.הּיּסּורים ּבאפן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסר ּך אלקי ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכא ׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל־ּדר
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביא גֹו' אלקי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּכׁשהּדּינים (ראש מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹומעים

ראה  עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא
זה. ֶֶאת

ּבאמּתּות  ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ ּכן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּדבר,

ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה אּלא הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ראה",

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ek‰‡¯:ידּבר אחד לכל . ¿≈ְְֵֶַָָ

d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּועלֿמנת עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑ הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּתֹורה (ספרי)הּוא ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
.ּכּלּה' ָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑ הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב ּגרּזים (סוטה הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְִִֵַַ

יעׂשה  לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, ׁשּבּפרׁשה,הֹופכין הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת לׁשֹון אחרי וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום ‰LÓM.ּכל ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן וטעם להּלן מערב. ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְֲִֵַַַַַַַָָ
והּוא  ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקרא
ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר 'אחרי היה ואם .ּדגּוׁש. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן Ó¯‰.הּגלּגל רחֹוק ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם אלֹון (בראשית עד ׁשכם, מקֹום "עד : «ƒ¿»ְִִַָָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶַַַ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."מֹורה  אבןאבןאבןאבן ֶ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

dxezd lr `xfr oa`

fkeÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ּכי ‡˙ . ∆«¿»»¬∆ƒ¿¿ִ
והּברכה  מבֹורכים. אּתם הּנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבׁשמעכם,
מּגזרת  והיא מגרעת. והּקללה טֹובה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּתֹוספת

ַָקּלה:
hk‰Î¯a‰ ˙‡ ‰z˙Â ונתן ּכמֹו ּבּפה, . ¿»«»∆«¿»»ְְֶַַָ

הּׂשעיר: ראׁש על ִַַָָֹאֹותם
lÔc¯i‰ ¯·Úa:הּמדּבר ּכנגד .C¯c È¯Á‡ ¿≈∆««¿≈ְְִֶֶַָ«¬≈∆∆

LÓM‰ ‡B·Óּדר אחרי ׁשּתלכּו וטעם, . ¿«»∆ְְֲֵֵֶֶֶַַַ
ותמצאּום: ‰LBi·מערב ÈÚk‰ ı¯‡a ְְְֲִַָ¿∆∆«¿«¬ƒ«≈

‰·¯Úa:ּבהר יֹוׁשב ּכנעני יׁש ּכי .ÏeÓ »¬»»ְֲִִֵֵַָָ

ÏbÏb‰ ּבאיזה צּוה והּנה ארּוּכים. וההרים . «ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
מההרים. ‰ÏbÏb.מקֹום ÏeÓוּירּדֹוף ּכמֹו ִֵֶָָ«ƒ¿»ְְִַ

ׁשמֹות: ׁשני אֹו נבּואה. ּדר אֹו ּדן. .ÏeÓעד ְְֵֵֶֶַָָ
נכח: BÓ¯‰ּכמֹו ÈBÏ‡ ּבימי הּנזּכר הּוא . ְַֹ≈≈∆ְִִֵַָ

יפרׁשם: עֹוד והּקללה והּברכה ְְְְְְְֵַַַָָָָָָָאברהם.
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(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®
õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää-ìò©¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬

:ïðòø©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", ׁשּצרי(ע"ז יׂשראל ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחריה  B‚Â'.לׁשרׁש ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑ את" מהם? ּתאּבדּון על ּומה "אׁשר אלהיהם" ְֲֵֶַָָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."ההרים  אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
é"ùø£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

לבימֹוס' מּתחּלתּה ׁשחצבּה הּנעבד ∑‡L¯‰.'אבן ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו ׁשם (שם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֵֶַָ
קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .לגנאי: אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים "ונּתצּתם להקטיר אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם הּמזּבח,(ספרי)אתֿמזּבחתם מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

`lÌÈ¯·BÚ Ìz‡ Èkּתחּלּו ּכן הּטעם, . ƒ«∆¿ƒֵֵַַַָ
לנחלה  לעֹולם הארץ ותהיה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָלעׂשֹות,

ֶָלכם:
a˙BÓB˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z „a‡ אמר . «≈¿«¿∆»«¿ַָ

חסר  אלהיהם את ּכי הּמדקּדק, יֹונה ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹרּבי
אמר  ולא אלהיהם. ואת והּטעם, ְְְֱֵֶֶַַַַָָֹֹוי''ו.
עבדּו אׁשר מּלת עם ּדבק הּוא רק ְְֲִִֵֶַַָָּכלּום,

¯ÔÚׁשם: ıÚ Ïk לעֹולם וׁשאנן, רענן . ָ»≈«¬»ְְֲֲַַַָָ

רטב: ּכמֹו והּטעם, נּוני''ן. ְְְִִֵַַַָֹּבׁשני
bÌ‰È¯L‡Â:עצים הם .˙‡ Ìz„a‡Â «¬≈≈∆ִֵֵ¿ƒ«¿∆∆

ÌÓL:יּזכרּו ׁשּלא . ¿»ְִֶָֹ

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy
ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיחרב' אבֹותיכם למקּדׁש עונֹותיכם ויגרמּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמעׂשיהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל החֹומה ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ לתּתם ¿«∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְִָ
ׁשם לּכהן, .ויקריבם ְְִֵֵַַָֹ

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה עזרא עזרא עזרא עזרא .הבא לפי אבןאבןאבןאבן ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑,"'וגֹו הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיד  הּירּדן, את ּתקריבּוּכׁשּתעברּו לא ּוּבבמה וחּלּוק. ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה מקריבים ּׁשאּתם מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּונדבֹות  נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּבבמה, אבל ּונדבֹות. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָנדרים

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים קיז)ׁשאּתם עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cÔk ÔeNÚ˙ ‡Ï על ּתזּבחּו ׁשּלא הּטעם, . …«¬≈ְְִֶַַַַֹ
ׁשּיׂשּום  הּמקֹום אל רק וההרים, ְְִֶֶֶַַַָָָָהּגבעֹות

ְׁשמֹו:
dBÓL ˙‡ ÌeNÏ:ׁשמי את אזּכיר ּכמֹו . »∆¿ְְְִִֶַ

eL¯„z BÎLÏ מקֹום והּטעם, הארץ. והּוא . ¿ƒ¿ƒ¿¿ְְְֶַַַָָ
ּכבֹודֹו: ְְִַמׁשּכן

fÌL ÌzÏÎ‡Â:והּלוּים הּכהנים . «¬«¿∆»ְְֲִִִַַֹ
{g}eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï Ìz‡Â¿«∆…«¬¿…¬∆¬«¿

‰t ÌÈNBÚ אל מּמּסע נֹוסעים ׁשהיּו ּבעבּור . ƒ…ְֲִִֶֶַַָָ
ׁשּירצה  ּבּמּסע עֹולה ׁשּיקריב מי ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסע,
צאנֹו, ּבכֹור ׁשּיּתן מי ויׁש אהרן, מֹות ְְֲִִֵֵֶַַַֹֹאחר
ּבארץ. ּתלּויה הּמצוה ּכי יּתן ׁשּלא מי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

ּכּולם  היּו ׁשּלא טעמֹו רק ּדעּתי, זאת ְְְִֵֶַַַָָֹֹואין
ׂשם  הּנה אנחנּו, ׁשאמר ּובעבּור הּׁשם. ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָיראי
כן  ּכי ּבארץ. ּתלּויֹות ּכעֹולֹות רּבֹות ְְְִִֵֶַָָמצֹות
ּובניהם. הם יסעּו ׁשּלא הּמנּוחה, אל ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּכתּוב,

ׁשּפירּוׁש והאמת נחלה. טעם ÁeÓ‰,וזה ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָ¿»
והּנחלה, לכם. ÁËaוהניח Ìz·LÈÂ: ְְֲִֵֶַַַָָƒ«¿∆∆«



לז d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®
õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää-ìò©¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬

:ïðòø©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", ׁשּצרי(ע"ז יׂשראל ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחריה  B‚Â'.לׁשרׁש ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑ את" מהם? ּתאּבדּון על ּומה "אׁשר אלהיהם" ְֲֵֶַָָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."ההרים  אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
é"ùø£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

לבימֹוס' מּתחּלתּה ׁשחצבּה הּנעבד ∑‡L¯‰.'אבן ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו ׁשם (שם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֵֶַָ
קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .לגנאי: אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים "ונּתצּתם להקטיר אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם הּמזּבח,(ספרי)אתֿמזּבחתם מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

`lÌÈ¯·BÚ Ìz‡ Èkּתחּלּו ּכן הּטעם, . ƒ«∆¿ƒֵֵַַַָ
לנחלה  לעֹולם הארץ ותהיה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָלעׂשֹות,

ֶָלכם:
a˙BÓB˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z „a‡ אמר . «≈¿«¿∆»«¿ַָ

חסר  אלהיהם את ּכי הּמדקּדק, יֹונה ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹרּבי
אמר  ולא אלהיהם. ואת והּטעם, ְְְֱֵֶֶַַַַָָֹֹוי''ו.
עבדּו אׁשר מּלת עם ּדבק הּוא רק ְְֲִִֵֶַַָָּכלּום,

¯ÔÚׁשם: ıÚ Ïk לעֹולם וׁשאנן, רענן . ָ»≈«¬»ְְֲֲַַַָָ

רטב: ּכמֹו והּטעם, נּוני''ן. ְְְִִֵַַַָֹּבׁשני
bÌ‰È¯L‡Â:עצים הם .˙‡ Ìz„a‡Â «¬≈≈∆ִֵֵ¿ƒ«¿∆∆

ÌÓL:יּזכרּו ׁשּלא . ¿»ְִֶָֹ

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy
ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיחרב' אבֹותיכם למקּדׁש עונֹותיכם ויגרמּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמעׂשיהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל החֹומה ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ לתּתם ¿«∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְִָ
ׁשם לּכהן, .ויקריבם ְְִֵֵַַָֹ

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה עזרא עזרא עזרא עזרא .הבא לפי אבןאבןאבןאבן ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑,"'וגֹו הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיד  הּירּדן, את ּתקריבּוּכׁשּתעברּו לא ּוּבבמה וחּלּוק. ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה מקריבים ּׁשאּתם מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּונדבֹות  נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּבבמה, אבל ּונדבֹות. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָנדרים

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים קיז)ׁשאּתם עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cÔk ÔeNÚ˙ ‡Ï על ּתזּבחּו ׁשּלא הּטעם, . …«¬≈ְְִֶַַַַֹ
ׁשּיׂשּום  הּמקֹום אל רק וההרים, ְְִֶֶֶַַַָָָָהּגבעֹות

ְׁשמֹו:
dBÓL ˙‡ ÌeNÏ:ׁשמי את אזּכיר ּכמֹו . »∆¿ְְְִִֶַ

eL¯„z BÎLÏ מקֹום והּטעם, הארץ. והּוא . ¿ƒ¿ƒ¿¿ְְְֶַַַָָ
ּכבֹודֹו: ְְִַמׁשּכן

fÌL ÌzÏÎ‡Â:והּלוּים הּכהנים . «¬«¿∆»ְְֲִִִַַֹ
{g}eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï Ìz‡Â¿«∆…«¬¿…¬∆¬«¿

‰t ÌÈNBÚ אל מּמּסע נֹוסעים ׁשהיּו ּבעבּור . ƒ…ְֲִִֶֶַַָָ
ׁשּירצה  ּבּמּסע עֹולה ׁשּיקריב מי ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסע,
צאנֹו, ּבכֹור ׁשּיּתן מי ויׁש אהרן, מֹות ְְֲִִֵֵֶַַַֹֹאחר
ּבארץ. ּתלּויה הּמצוה ּכי יּתן ׁשּלא מי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

ּכּולם  היּו ׁשּלא טעמֹו רק ּדעּתי, זאת ְְְִֵֶַַַָָֹֹואין
ׂשם  הּנה אנחנּו, ׁשאמר ּובעבּור הּׁשם. ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָיראי
כן  ּכי ּבארץ. ּתלּויֹות ּכעֹולֹות רּבֹות ְְְִִֵֶַָָמצֹות
ּובניהם. הם יסעּו ׁשּלא הּמנּוחה, אל ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּכתּוב,

ׁשּפירּוׁש והאמת נחלה. טעם ÁeÓ‰,וזה ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָ¿»
והּנחלה, לכם. ÁËaוהניח Ìz·LÈÂ: ְְֲִֵֶַַַָָƒ«¿∆∆«



d`xלח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה (זבחים .זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ
‰ÏÁp‰∑ ירּוׁשלים .זֹו ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÁÈ‰Â.ואת «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«
ÌÎÏ∑ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אּלא (שופטים זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים מן »∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אז  ּדוד. .ּבימי ִִֵָָ

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו הּמל(ש"ב ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וארֹון  ארזים ּבבית יֹוׁשב  אנכי  נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מ ּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבביתֹו
היריעה" ּבתֹו יׁשב B‚Â'.האלהים e‡È·˙ ‰nL∑,ירּוׁשלים לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְֱִִֵַָָֹֹ»»»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּבמֹות  היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּולכ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד ÌÎÈ¯„.מּתרֹות ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ִִֶַַָָָֻƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' יבחריבחריבחריבחר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יא)ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ׁשּיהּודי (לאחי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפי  לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמתּפּלל
על  ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה מבאר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹזה
מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ׁשם ׁשּגר מי אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּגאּלה.

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַַָ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌÎÈ¯„ ¯Á·Óיׁש ּכאׁשר נחלה לֹו אין ּכי לׂשּמחֹו, אּתם חייבים והּלוי, ּוׂשמחּתם. ּתֹוספת, עֹוד והּנה הּמּובחר. מן הּנדר, מצות . ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
:ָל

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .מקריב אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל את ּוּבחלקֹו ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן ּומּכלֿמקֹום הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּגרן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa אמּורים,∑¯˜ הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרי
עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל "רק"ּבקדׁשים לֹומר: ÁaÊz.ּתלמּוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿«

zÏÎ‡Â∑(עג יבמות טו. זביחה (בכורות ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ לפי ¿»«¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְִ
ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ז)ׁשּבאּו ׁשּטמא (ויקרא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

א  אחת ֹוכלין וטהֹור Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑ הּזרֹוע מן לפטרן ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ
והּקבה  עזרא עזרא עזרא עזרא .והּלחיים אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַַָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּתאכלּנּואףֿעלּֿפי לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין ל הזרעיםלֹומר את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. «»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

dxezd lr `xfr oa`

biÌB˜Ó ÏÎa ˙ÈL ÌÚt ¯ÓBÏ ÌÚËÂ¿«««««≈ƒ¿»»
‰‡¯z ¯L‡ ּבעבּור ּתאוה. ּבׂשר להֹוציא . ¬∆ƒ¿∆ְְֲֲִַַַָ

טמא  על ּכרת ויׁש קדׁש, הם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּׁשלמים
ּתאוה, ּבׂשר על אמר קדׁש, ּבׂשר ְְֲֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל

והּטהֹור: ְֵַַָָהּטמא

ciEÈË·L „Á‡a '‰ ¯Á·È ¯L‡,ּפירּוׁש . ¬∆ƒ¿«¿««¿»∆ֵ
קבּוע  מקֹומֹו יהיה לּמה לֹומר ּתלגלג ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לקּבֹוע  ותחׁשֹוב ,מּׁשבטי אחד ׁשבט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאצל
הּמקֹום  אּלא ל אין אּלא זּולתֹו, ְֵֶֶַָָָָָמקֹום

ַההּוא:

ehÏi‡ÎÂ È·vk.הּמזּבח על קרב ׁשאינֹו . «¿ƒ¿»«»ְִֵֵֵֶַַַָ
והּנה  מּוּתר. האיל חלב ּגם הּצבי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחלב
קּבלת  על סמכנּו רק לדברי, ְְִִַַַַַַָָָחּזּוק

ֲֵאבֹותינּו:



לט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה (זבחים .זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ
‰ÏÁp‰∑ ירּוׁשלים .זֹו ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÁÈ‰Â.ואת «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«
ÌÎÏ∑ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אּלא (שופטים זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים מן »∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אז  ּדוד. .ּבימי ִִֵָָ

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו הּמל(ש"ב ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וארֹון  ארזים ּבבית יֹוׁשב  אנכי  נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מ ּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבביתֹו
היריעה" ּבתֹו יׁשב B‚Â'.האלהים e‡È·˙ ‰nL∑,ירּוׁשלים לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְֱִִֵַָָֹֹ»»»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּבמֹות  היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּולכ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד ÌÎÈ¯„.מּתרֹות ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ִִֶַַָָָֻƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' יבחריבחריבחריבחר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יא)ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ׁשּיהּודי (לאחי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפי  לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמתּפּלל
על  ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה מבאר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹזה
מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ׁשם ׁשּגר מי אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּגאּלה.

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְֲִֶַַָ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌÎÈ¯„ ¯Á·Óיׁש ּכאׁשר נחלה לֹו אין ּכי לׂשּמחֹו, אּתם חייבים והּלוי, ּוׂשמחּתם. ּתֹוספת, עֹוד והּנה הּמּובחר. מן הּנדר, מצות . ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ
:ָל

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .מקריב אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל את ּוּבחלקֹו ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן ּומּכלֿמקֹום הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּגרן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa אמּורים,∑¯˜ הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרי
עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל "רק"ּבקדׁשים לֹומר: ÁaÊz.ּתלמּוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿«

zÏÎ‡Â∑(עג יבמות טו. זביחה (בכורות ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ לפי ¿»«¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְִ
ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ז)ׁשּבאּו ׁשּטמא (ויקרא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

א  אחת ֹוכלין וטהֹור Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑ הּזרֹוע מן לפטרן ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ
והּקבה  עזרא עזרא עזרא עזרא .והּלחיים אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַַָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּתאכלּנּואףֿעלּֿפי לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין ל הזרעיםלֹומר את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. «»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

dxezd lr `xfr oa`

biÌB˜Ó ÏÎa ˙ÈL ÌÚt ¯ÓBÏ ÌÚËÂ¿«««««≈ƒ¿»»
‰‡¯z ¯L‡ ּבעבּור ּתאוה. ּבׂשר להֹוציא . ¬∆ƒ¿∆ְְֲֲִַַַָ

טמא  על ּכרת ויׁש קדׁש, הם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּׁשלמים
ּתאוה, ּבׂשר על אמר קדׁש, ּבׂשר ְְֲֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל

והּטהֹור: ְֵַַָָהּטמא

ciEÈË·L „Á‡a '‰ ¯Á·È ¯L‡,ּפירּוׁש . ¬∆ƒ¿«¿««¿»∆ֵ
קבּוע  מקֹומֹו יהיה לּמה לֹומר ּתלגלג ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לקּבֹוע  ותחׁשֹוב ,מּׁשבטי אחד ׁשבט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאצל
הּמקֹום  אּלא ל אין אּלא זּולתֹו, ְֵֶֶַָָָָָמקֹום

ַההּוא:

ehÏi‡ÎÂ È·vk.הּמזּבח על קרב ׁשאינֹו . «¿ƒ¿»«»ְִֵֵֵֶַַַָ
והּנה  מּוּתר. האיל חלב ּגם הּצבי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחלב
קּבלת  על סמכנּו רק לדברי, ְְִִַַַַַַָָָחּזּוק

ֲֵאבֹותינּו:



d`xמ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב 'יכל ∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְִֵֶַַָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל טו)אּתה, להֹוריׁשם",(יהושע יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
יבּוסים  ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיכֹולים

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא לו)היּו ׁשּנאמר (פ' והּוא , ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ה) ב הּׁשבּועה (שמואל את עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", העורים אםֿהסיר "ּכי :.E¯˜a ˙¯Î·e∑ אזהרה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ¿……¿»¿ְַָָ

E„È.לכהנים  ˙Óe¯˙e∑עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבּכּורים אּלּו אבןאבןאבןאבן ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן EÈ¯ÚLa.לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â∑ מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
ׁשלמי על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן .ראׁשֹון, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד רחבת (חולין מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ ּדר ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ועׁשר  B‚Â'.ידים ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז מקּדיׁשּה(שם ּכן אם אּלא חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְִֶַָֹ¿»«««¿¿¿ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלמים  .ּומקריבּה ְְִִַָָ

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiE‚c ¯NÚÓ EÈ¯ÚLa ÏBÎ‡Ï הלוּים עם . ∆¡ƒ¿»∆«¿«¿»¿ְִִִַ
ּדעת  על ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל עם ּגם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָידּבר,
הּכהנים  עם ,וצאנ ּבקר ּובכֹורֹות ְְְְֲִִִֶַַָֹֹרּבים.
ּבכלל  הם הּכהנים ּגם הּלוּים ּכי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹידּבר.
ׁשני  עם ׁשּידּבר אתכם, ואצו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל,
יׂשראל  עם תפּדה, ּפדה א וכן וחצי. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשבטים

וכן  לפּדֹות. חייב ׁשהּוא מי והּטעם, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָידּבר.
מי  ּתאכלּנּו, אלהי ה' לפני ּבׁשערי ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶָֹֹלאכֹול
ּכי  אמרּו, והמכחׁשים לאכלֹו. חיב ְְְְְֲִִֶַַַָָָׁשהּוא
רחם, ּפטר ּבכֹור האחד ּבּכּורים. ׁשנים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָהם
על  להׁשיב צֹור ואין עדר. ּבכֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָוהּׁשני
הּבכֹור  ּכי אמרּו, אחרים ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהבליהם.

ּבּמקֹום  היה ואם הּיׂשראל, יאכלם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹוהּמעׂשר
תאּוה  ּכי ואמר הּכתּוב. הפ וזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנבחר,
לאכֹול  נפׁש ּתאּוה אם ּפירּוׁש ּבׂשר, ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָלאכֹול
מּמ ירחק ּכי להֹוסיף זה, הזּכיר ּוכבר ְְְְְִִִִִִֶַָָָּבׂשר.
ׁשאינּנּו מקֹום על הּכתּוב, זה וגם ְֵֶֶֶַַַַָָָהּמקֹום.

:ׁשערי ּכמׁשּפט ּומׁשּפטֹו ּכנען. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמארץ

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

ההההּדּדּדּדםםםם אכלאכלאכלאכל לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי חזקחזקחזקחזק רקרקרקרק .... .... ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר:::: ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש כג)ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־אאאאּוּוּוּותתתת – כ (יב, ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַָָָָֹֹ
ּבּגמרא ב)איתא טז, נאסר (חּלין לארץ ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻלהם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ואף  ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו
לקדּׁשה  ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּכׁשאכלּו

דעהּו". ּדרכי ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל־ידי
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה
ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאכילה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּובענינים

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ˆE˙Èe.עּמכם  ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח הלכֹות (חולין והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ִֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמרּו מּסיני ׁשחיטה .למׁשה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ לפיכ(ספרי)∑¯˜ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהצר

ּבמצות. להתחּזק צרי אּתה ּכּמה לחּזקעד הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מצות  לׁשאר וחמר קל Na‰ŒÌÚ¯.ּבאזהרתֹו, LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר (חולין מן אזהרה ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .החי  אבןאבןאבןאבן ַַ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

bkLÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk:ּפירׁשּתיו . ƒ«»«»∆ְִֵַ



מי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב 'יכל ∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְִֵֶַַָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל טו)אּתה, להֹוריׁשם",(יהושע יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
יבּוסים  ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיכֹולים

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא לו)היּו ׁשּנאמר (פ' והּוא , ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ה) ב הּׁשבּועה (שמואל את עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", העורים אםֿהסיר "ּכי :.E¯˜a ˙¯Î·e∑ אזהרה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ¿……¿»¿ְַָָ

E„È.לכהנים  ˙Óe¯˙e∑עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבּכּורים אּלּו אבןאבןאבןאבן ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן EÈ¯ÚLa.לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â∑ מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
ׁשלמי על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן .ראׁשֹון, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד רחבת (חולין מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ ּדר ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ועׁשר  B‚Â'.ידים ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז מקּדיׁשּה(שם ּכן אם אּלא חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְִֶַָֹ¿»«««¿¿¿ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלמים  .ּומקריבּה ְְִִַָָ

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiE‚c ¯NÚÓ EÈ¯ÚLa ÏBÎ‡Ï הלוּים עם . ∆¡ƒ¿»∆«¿«¿»¿ְִִִַ
ּדעת  על ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל עם ּגם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָידּבר,
הּכהנים  עם ,וצאנ ּבקר ּובכֹורֹות ְְְְֲִִִֶַַָֹֹרּבים.
ּבכלל  הם הּכהנים ּגם הּלוּים ּכי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹידּבר.
ׁשני  עם ׁשּידּבר אתכם, ואצו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל,
יׂשראל  עם תפּדה, ּפדה א וכן וחצי. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשבטים

וכן  לפּדֹות. חייב ׁשהּוא מי והּטעם, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָידּבר.
מי  ּתאכלּנּו, אלהי ה' לפני ּבׁשערי ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶָֹֹלאכֹול
ּכי  אמרּו, והמכחׁשים לאכלֹו. חיב ְְְְְֲִִֶַַַָָָׁשהּוא
רחם, ּפטר ּבכֹור האחד ּבּכּורים. ׁשנים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָהם
על  להׁשיב צֹור ואין עדר. ּבכֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָוהּׁשני
הּבכֹור  ּכי אמרּו, אחרים ּגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהבליהם.

ּבּמקֹום  היה ואם הּיׂשראל, יאכלם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹוהּמעׂשר
תאּוה  ּכי ואמר הּכתּוב. הפ וזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנבחר,
לאכֹול  נפׁש ּתאּוה אם ּפירּוׁש ּבׂשר, ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָלאכֹול
מּמ ירחק ּכי להֹוסיף זה, הזּכיר ּוכבר ְְְְְִִִִִִֶַָָָּבׂשר.
ׁשאינּנּו מקֹום על הּכתּוב, זה וגם ְֵֶֶֶַַַַָָָהּמקֹום.

:ׁשערי ּכמׁשּפט ּומׁשּפטֹו ּכנען. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמארץ

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

ההההּדּדּדּדםםםם אכלאכלאכלאכל לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי חזקחזקחזקחזק רקרקרקרק .... .... ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר:::: ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש כג)ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־אאאאּוּוּוּותתתת – כ (יב, ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַָָָָֹֹ
ּבּגמרא ב)איתא טז, נאסר (חּלין לארץ ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻלהם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ואף  ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו
לקדּׁשה  ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּכׁשאכלּו

דעהּו". ּדרכי ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל־ידי
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה
ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאכילה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּובענינים

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ˆE˙Èe.עּמכם  ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח הלכֹות (חולין והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ִֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמרּו מּסיני ׁשחיטה .למׁשה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ לפיכ(ספרי)∑¯˜ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהצר

ּבמצות. להתחּזק צרי אּתה ּכּמה לחּזקעד הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מצות  לׁשאר וחמר קל Na‰ŒÌÚ¯.ּבאזהרתֹו, LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר (חולין מן אזהרה ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .החי  אבןאבןאבןאבן ַַ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

bkLÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk:ּפירׁשּתיו . ƒ«»«»∆ְִֵַ



d`xמב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין B‚Â'.האברים אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׁשל (מכות ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְֵֶַַַָָ
ועריֹות, לגזל קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצות:

להם  מתאּוה אדם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנפׁשֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות זבחיאם ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזּבח על ללּמד (ספרי)יּׁשפ ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים ׁשּיקריבּועל קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על עזרא עזרא עזרא עזרא .ּוללּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà E-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו נעים (משלי "ּכי : ¿…ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם מעׂשה ּכי ּבכלל .אינֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÈ¯·c‰ŒÏk חמּורה (שם)∑‡˙ ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים ∑‰Bh·.ׁשּתהא ∑Li‰Â¯.ּבעיני ≈»«¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם ּבעיני  אבןאבןאבןאבן ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn b"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

dxezd lr `xfr oa`

dkCÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏנפׁש יאכל ׁשּלא . ¿««ƒ«»ֶֶֶַֹֹ
והּצּורה  הּנפׁש ּגם נפׁשֹו. ׁשּתׁשּבׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהמה,

לב  ּכן על האב, אחרי:ּבדמּות ני ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ekEÈL„˜ ּונדרים:¯˜ ּוׁשלמים עֹולֹות . «»»∆ְְִִָָ
‡Oz:הּנבחר הּמקֹום אל ּתביאם והּטעם, . ƒ»ְְְִִֵֶַַַַַָָ
fkÏÎ‡z ¯Na‰Â אם ידּבר, הּכהן עם . ¿«»»…≈ְִִֵֵַַֹ

והּׁשֹוק  אׁשם, אֹו חּטאת אֹו ּבכֹור ְְַַָָָהּוא
הּיׂשראלי. רּבם יאכל ׁשלמים, ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהחזה.

{gk}וטעםzÚÓLÂ ¯BÓL הּדם על . ְַַ¿¿»«¿»ַַָ

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו ה)יּוקׁש, לדא (דניאל ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם. אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש אֹומר: אני זה ואף (תהלים נקׁשן", ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אחר קט) ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע  את  מקּלל ֿ לֹו", לכלֿאׁשר נֹוׁשה "ינּקׁש :ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
EÈtÓ.ממֹונֹו Ì„ÓM‰ È¯Á‡∑?אּלּו ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ָ«¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים מעׂשים e„·ÚÈ.מּפני ‰ÎÈ‡∑ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ≈»««¿
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה, על ענׁש ׁשּלא כב)לפי לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּדרּכּה ׁשאם ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ּפֹוער לבּדֹו", ּכגֹון אחר, דבר  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא לפעֹור, אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חּיב  .ּכדרּכּה ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם ּתּתּתּתדרדרדרדרׁשׁשׁשׁש ל)ּוּוּוּופןפןפןפן (יב, ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היאהיאהיאהיא היאהיאהיאהיא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדתּהּהּהּה ּדּדּדּדרררר עלעלעלעל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשאלאלאלאל ב)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, זרה עבודה (רמב"ם ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עבֹודתֹו ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן
ב) ג, עצמּה(שם זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי עבֹודה־זרה ספרי קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש .ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּמעל  אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשה ּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמבּטלים
ּגם  עבֹודה־ זרה) (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׂשכל,

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש עזרא עזרא עזרא עזרא היכן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑,ּבּפרׁשה האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ÂÈÏÚ.ׁשּכל ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ……≈»»

ארּבע  ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות ּכהנים חמּׁשה ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָֹ

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

הּמזּבח: ּגּבי על ְִִֵֵֵֶַַַַָׁשּיּׁשפ
zNnlÔÙe:ּכמעׂשיהם ׁשּתעׂשה קצרה, ּדר . ¦©∆ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â ותחׁשֹוב הּׁשם. לעבֹודת . ¿∆¡∆≈«»ƒְְֲֵַַַַ
מעׂשיהם  ּכל ּכי ּכן, ּתעׂשה לא טֹוב, ּתעׂשה ֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכי

את  ּבניהם. את ּגם ּכי והעד, הּׁשם. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיתעב
ּתׁשמֹורּו: אֹותֹו אתכם צּויתי אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַָָהּדבר



מג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין B‚Â'.האברים אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׁשל (מכות ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְֵֶַַַָָ
ועריֹות, לגזל קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצות:

להם  מתאּוה אדם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנפׁשֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶַַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות זבחיאם ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזּבח על ללּמד (ספרי)יּׁשפ ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים ׁשּיקריבּועל קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על עזרא עזרא עזרא עזרא .ּוללּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà E-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו נעים (משלי "ּכי : ¿…ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם מעׂשה ּכי ּבכלל .אינֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÈ¯·c‰ŒÏk חמּורה (שם)∑‡˙ ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים ∑‰Bh·.ׁשּתהא ∑Li‰Â¯.ּבעיני ≈»«¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם ּבעיני  אבןאבןאבןאבן ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn b"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

dxezd lr `xfr oa`

dkCÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏנפׁש יאכל ׁשּלא . ¿««ƒ«»ֶֶֶַֹֹ
והּצּורה  הּנפׁש ּגם נפׁשֹו. ׁשּתׁשּבׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהמה,

לב  ּכן על האב, אחרי:ּבדמּות ני ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ekEÈL„˜ ּונדרים:¯˜ ּוׁשלמים עֹולֹות . «»»∆ְְִִָָ
‡Oz:הּנבחר הּמקֹום אל ּתביאם והּטעם, . ƒ»ְְְִִֵֶַַַַַָָ
fkÏÎ‡z ¯Na‰Â אם ידּבר, הּכהן עם . ¿«»»…≈ְִִֵֵַַֹ

והּׁשֹוק  אׁשם, אֹו חּטאת אֹו ּבכֹור ְְַַָָָהּוא
הּיׂשראלי. רּבם יאכל ׁשלמים, ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהחזה.

{gk}וטעםzÚÓLÂ ¯BÓL הּדם על . ְַַ¿¿»«¿»ַַָ

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו ה)יּוקׁש, לדא (דניאל ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם. אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש אֹומר: אני זה ואף (תהלים נקׁשן", ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אחר קט) ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע  את  מקּלל ֿ לֹו", לכלֿאׁשר נֹוׁשה "ינּקׁש :ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
EÈtÓ.ממֹונֹו Ì„ÓM‰ È¯Á‡∑?אּלּו ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ָ«¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים מעׂשים e„·ÚÈ.מּפני ‰ÎÈ‡∑ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ≈»««¿
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה, על ענׁש ׁשּלא כב)לפי לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּדרּכּה ׁשאם ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ּפֹוער לבּדֹו", ּכגֹון אחר, דבר  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא לפעֹור, אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חּיב  .ּכדרּכּה ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם ּתּתּתּתדרדרדרדרׁשׁשׁשׁש ל)ּוּוּוּופןפןפןפן (יב, ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היאהיאהיאהיא היאהיאהיאהיא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדתּהּהּהּה ּדּדּדּדרררר עלעלעלעל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשאלאלאלאל ב)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, זרה עבודה (רמב"ם ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עבֹודתֹו ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן
ב) ג, עצמּה(שם זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי עבֹודה־זרה ספרי קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש .ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּמעל  אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשה ּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמבּטלים
ּגם  עבֹודה־ זרה) (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׂשכל,

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש עזרא עזרא עזרא עזרא היכן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑,ּבּפרׁשה האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ÂÈÏÚ.ׁשּכל ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ……≈»»

ארּבע  ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות ּכהנים חמּׁשה ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָֹ

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

הּמזּבח: ּגּבי על ְִִֵֵֵֶַַַַָׁשּיּׁשפ
zNnlÔÙe:ּכמעׂשיהם ׁשּתעׂשה קצרה, ּדר . ¦©∆ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â ותחׁשֹוב הּׁשם. לעבֹודת . ¿∆¡∆≈«»ƒְְֲֵַַַַ
מעׂשיהם  ּכל ּכי ּכן, ּתעׂשה לא טֹוב, ּתעׂשה ֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכי

את  ּבניהם. את ּגם ּכי והעד, הּׁשם. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיתעב
ּתׁשמֹורּו: אֹותֹו אתכם צּויתי אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַָָהּדבר
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(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית "יהיֿנא (שם): : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וגֹו'" אלֿהּגּזה ÙBÓ˙.חרב B‡∑ אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, "והיּו(בראשית : ְִֶֶַָֹ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְִִִַַָָ

ּולמֹועדים" ÙBÓ˙.לאתת B‡∑ ֿ אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְְֲִֹֹ≈ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
"ּכי  אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", תׁשמע "לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלּֿפיֿכן

אתכם  אלהיכם ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."מנּסה אבןאבןאבןאבן ְְֱֵֶֶֶֶַֹ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãáòðå§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו. ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…ְְִָ
Ôe˜a„˙ B·e∑(יד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (סוטה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: .הּדבק ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹו גוגוגוגו'''' אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם יהוהיהוהיהוהיהוה תדתדתדתדּבּבּבּבקקקקּוּוּוּון ן ן ן אחריאחריאחריאחרי ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּקּב"ה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, רש"י)הּדבק ובפירוש ה. (יג, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה נעׂשית חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשהּצּוּוי  מּובן ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ּבּכתּוב, המנּויים הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
צּוּוי  מּצד עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו הּמצֹות, ּבין מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחר. ְֵַָֹמפרׁש

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

a‡È· Ea¯˜a Ìe˜È Èk,ּבקרּב טעם . ƒ»¿ƒ¿¿»ƒְְְִַַ
הּפרׁשה  וזאת מּיׂשראל. אם ּכי נביא אין ְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹּכי
הּבנים  ׂשרפת ּכי עּכּו''ם, ּבעבּור ְְֲִִֵֵַַַַָָּדבקה
ּבהקיץ  ּכי ׁשּיאמר נביא גילּולים. ְֲִִִִִֶַַָָֹעבֹודת
ויׁש ּבחלֹום. אֹו עּמֹו, ׁשלּוחֹו אֹו הּׁשם ְְֲִִֵֵֵַַּדּבר
מּמגּנבי  הּנביא להיֹות יּתכן ּכי ְְְְִִִִִִֵֵַַָָאֹומרים,
האמת  נביא ׁשאמר ּופירׁשּו הּׁשם. ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָּדבר

הּׁשֹומע  וׁשמע להצּדיקֹו, ּכ אֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּיהיה
אֹומרים, ויׁש לנפׁשֹו. אֹות להיֹות ְְְְְְִִִִֵַוהּגידּו
להאמין  אין והּמֹופת, האֹות ּבא אפילּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָּכי
ּולפי  הּדעת. ׁשּקּול הפ ּדבר הּוא ּכי ְְִִִֵֶַַַַּבֹו.
והעד, סימן. ּכמֹו מֹופת ּגם אֹות ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָּדעּתי
והילדים  אנכי הּנה ׁשאמר יׁשעיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדברי
ואֹות  ּולמֹופתים. לאֹותֹות ה' לי נתן ְְְְֲִִֶַָאׁשר

ויחף  ערֹום יׁשעיה עבּדי הל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנביא
ׁשּיהיה  הּמקרה ּדבר על ׁשמֹותם ּבניו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָואֹותֹות
ּבז, חׁש ׁשלל מהר עּמנּואל והם ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבימיהם.
לאֹות  ל והיּו ּובּמּכֹות, יׁשּוב. ְְְְַַָָָּוׁשאר

רּבים: וכן ְְִֵֵַּולמֹופת.
{c} וטעם‰qÓ Èk ולא ׁשעזבֹו ּבעבּור . ְַַƒ¿«∆ְֲֲֶַָֹ

צ  להראֹות הּׁשם ונסיֹון המנּוסה:המיתֹו. דקת ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַ

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
ּבאפן  עׂשאם ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי הּקּב"ה", ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

וחּיּוב: מצוה מּצד זה חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּבדגמתם
היֹות  עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבוּדאי
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפ ׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקבר
קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּמערה,
ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

יׂשר  מּבני ׁשרּבים ּבזה.אף להתעּסק מּוכנים ּבוּדאי היּו עזרא עזרא עזרא עזרא אל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם , מן הּמּוסר ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי) אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּפדא אבןאבןאבןאבן ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן ׁשּמּׂשי  לעׂשֹות פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ּבE˜ÈÁ∑,.(קידושין ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז ו (אנהאנגענד)אפקיט"א מג)כן, ּבארץ (יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙk ¯L‡∑,אבי זה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

לאחרים  קלֿוחמר ,ל החביבין את הּכתּוב ל אּלא ∑qa˙¯.ּפרׁש מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ«≈∆ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ז)ּבּסתר, ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ¬∆…»«¿»«»

EÈ˙·‡Â∑ אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר «¬…∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב : עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֶֶַָֹ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא מּטיבן (סנהדרין הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`

deÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ על ׁשּתעׂשּו . «¬≈¡…≈∆≈≈ֲֶַַ
אחרי  ותרּדפּו ּכמעׂשיו, יכלּתכם ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפי

˙e‡¯Èנתיבֹותיו: B˙B‡Â לּמה מּלׁשאֹול . ְִָ¿ƒ»ְִִָָ
e¯BÓLzזה: ÂÈ˙BˆÓ ˙‡Â:העיקר ׁשהם . ֶ¿∆ƒ¿»ƒ¿ִֵֶָָ

eÚÓL˙ BÏB˜·e:לעיקר זכר ּׁשהם מה . ¿ƒ¿»ִֵֵֶֶַָָ
e„B·Ú˙ B˙‡Â:ּבמעׂשה .Ôe˜a„˙ B·e. ¿…«¬ְֲֶַƒ¿»

ּובּסֹוף: ּבראׁש ֵַַָֹּבּלב,
e‰¯Ò ¯ac Èkּכמֹו ּדבר, מּלת ּתחסר . ƒƒ∆»»ְְִֶַַָָ

וטעם ּתקּום: יֹועצים ׁשהּׁשם Ò¯‰ּוברֹוב . ְְֲִַַָ»»ֵֶַ
הּוא  אֹו ּכֹוכבים. מעבֹודת לסּור ֲִִֵַָָָצּוה
והיה  הּנכֹון. והּוא ּומֹורה, סֹורר ְְְִִֵֶַַָָָמּגזרת

להּדגׁש: ראּוי ‡˙ÌÎהרי''ש ‡ÈˆBn‰ ְִֵֵָָָ«ƒ∆¿∆

E„Bt‰Â:לחּזּוק ּבּטעם, ּכפּול .z¯Ú·e. ¿«¿ְִַַַָƒ«¿»
ְִֵַּפירׁשּתיו:

fEÈÁ‡ E˙ÈÒÈ Èk:אחי אפילּו הּטעם, . ƒ¿ƒ¿»ƒֲִִַַַָ
‡Enוטעם Ôa והאם אחת. ּבבטן ׁשהייתם . ְַַ∆ƒ∆ְְֱִֵֶֶֶֶַַָ

ּכי  יבינּוה לא והּצּורה ּכצּורה. והאב ְְְְְִִַָָָָָֹּכגּוף,
מעט: מתי ְְִֵַאם



מה d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית "יהיֿנא (שם): : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וגֹו'" אלֿהּגּזה ÙBÓ˙.חרב B‡∑ אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, "והיּו(בראשית : ְִֶֶַָֹ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְִִִַַָָ

ּולמֹועדים" ÙBÓ˙.לאתת B‡∑ ֿ אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְְֲִֹֹ≈ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
"ּכי  אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", תׁשמע "לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלּֿפיֿכן

אתכם  אלהיכם ה' עזרא עזרא עזרא עזרא ."מנּסה אבןאבןאבןאבן ְְֱֵֶֶֶֶַֹ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãáòðå§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו. ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…ְְִָ
Ôe˜a„˙ B·e∑(יד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (סוטה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: .הּדבק ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹו גוגוגוגו'''' אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם יהוהיהוהיהוהיהוה תדתדתדתדּבּבּבּבקקקקּוּוּוּון ן ן ן אחריאחריאחריאחרי ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּקּב"ה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, רש"י)הּדבק ובפירוש ה. (יג, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה נעׂשית חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשהּצּוּוי  מּובן ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ּבּכתּוב, המנּויים הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
צּוּוי  מּצד עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו הּמצֹות, ּבין מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחר. ְֵַָֹמפרׁש

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

a‡È· Ea¯˜a Ìe˜È Èk,ּבקרּב טעם . ƒ»¿ƒ¿¿»ƒְְְִַַ
הּפרׁשה  וזאת מּיׂשראל. אם ּכי נביא אין ְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹּכי
הּבנים  ׂשרפת ּכי עּכּו''ם, ּבעבּור ְְֲִִֵֵַַַַָָּדבקה
ּבהקיץ  ּכי ׁשּיאמר נביא גילּולים. ְֲִִִִִֶַַָָֹעבֹודת
ויׁש ּבחלֹום. אֹו עּמֹו, ׁשלּוחֹו אֹו הּׁשם ְְֲִִֵֵֵַַּדּבר
מּמגּנבי  הּנביא להיֹות יּתכן ּכי ְְְְִִִִִִֵֵַַָָאֹומרים,
האמת  נביא ׁשאמר ּופירׁשּו הּׁשם. ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָּדבר

הּׁשֹומע  וׁשמע להצּדיקֹו, ּכ אֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּיהיה
אֹומרים, ויׁש לנפׁשֹו. אֹות להיֹות ְְְְְְִִִִֵַוהּגידּו
להאמין  אין והּמֹופת, האֹות ּבא אפילּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָּכי
ּולפי  הּדעת. ׁשּקּול הפ ּדבר הּוא ּכי ְְִִִֵֶַַַַּבֹו.
והעד, סימן. ּכמֹו מֹופת ּגם אֹות ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָּדעּתי
והילדים  אנכי הּנה ׁשאמר יׁשעיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדברי
ואֹות  ּולמֹופתים. לאֹותֹות ה' לי נתן ְְְְֲִִֶַָאׁשר

ויחף  ערֹום יׁשעיה עבּדי הל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנביא
ׁשּיהיה  הּמקרה ּדבר על ׁשמֹותם ּבניו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָואֹותֹות
ּבז, חׁש ׁשלל מהר עּמנּואל והם ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבימיהם.
לאֹות  ל והיּו ּובּמּכֹות, יׁשּוב. ְְְְַַָָָּוׁשאר

רּבים: וכן ְְִֵֵַּולמֹופת.
{c} וטעם‰qÓ Èk ולא ׁשעזבֹו ּבעבּור . ְַַƒ¿«∆ְֲֲֶַָֹ

צ  להראֹות הּׁשם ונסיֹון המנּוסה:המיתֹו. דקת ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַ

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
ּבאפן  עׂשאם ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי הּקּב"ה", ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

וחּיּוב: מצוה מּצד זה חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּבדגמתם
היֹות  עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבוּדאי
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפ ׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקבר
קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּמערה,
ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

יׂשר  מּבני ׁשרּבים ּבזה.אף להתעּסק מּוכנים ּבוּדאי היּו עזרא עזרא עזרא עזרא אל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם , מן הּמּוסר ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי) אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּפדא אבןאבןאבןאבן ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן ׁשּמּׂשי  לעׂשֹות פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ּבE˜ÈÁ∑,.(קידושין ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז ו (אנהאנגענד)אפקיט"א מג)כן, ּבארץ (יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙk ¯L‡∑,אבי זה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

לאחרים  קלֿוחמר ,ל החביבין את הּכתּוב ל אּלא ∑qa˙¯.ּפרׁש מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ«≈∆ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ז)ּבּסתר, ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ¬∆…»«¿»«»

EÈ˙·‡Â∑ אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר «¬…∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב : עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֶֶַָֹ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא מּטיבן (סנהדרין הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`

deÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ על ׁשּתעׂשּו . «¬≈¡…≈∆≈≈ֲֶַַ
אחרי  ותרּדפּו ּכמעׂשיו, יכלּתכם ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפי

˙e‡¯Èנתיבֹותיו: B˙B‡Â לּמה מּלׁשאֹול . ְִָ¿ƒ»ְִִָָ
e¯BÓLzזה: ÂÈ˙BˆÓ ˙‡Â:העיקר ׁשהם . ֶ¿∆ƒ¿»ƒ¿ִֵֶָָ

eÚÓL˙ BÏB˜·e:לעיקר זכר ּׁשהם מה . ¿ƒ¿»ִֵֵֶֶַָָ
e„B·Ú˙ B˙‡Â:ּבמעׂשה .Ôe˜a„˙ B·e. ¿…«¬ְֲֶַƒ¿»

ּובּסֹוף: ּבראׁש ֵַַָֹּבּלב,
e‰¯Ò ¯ac Èkּכמֹו ּדבר, מּלת ּתחסר . ƒƒ∆»»ְְִֶַַָָ

וטעם ּתקּום: יֹועצים ׁשהּׁשם Ò¯‰ּוברֹוב . ְְֲִַַָ»»ֵֶַ
הּוא  אֹו ּכֹוכבים. מעבֹודת לסּור ֲִִֵַָָָצּוה
והיה  הּנכֹון. והּוא ּומֹורה, סֹורר ְְְִִֵֶַַָָָמּגזרת

להּדגׁש: ראּוי ‡˙ÌÎהרי''ש ‡ÈˆBn‰ ְִֵֵָָָ«ƒ∆¿∆

E„Bt‰Â:לחּזּוק ּבּטעם, ּכפּול .z¯Ú·e. ¿«¿ְִַַַָƒ«¿»
ְִֵַּפירׁשּתיו:

fEÈÁ‡ E˙ÈÒÈ Èk:אחי אפילּו הּטעם, . ƒ¿ƒ¿»ƒֲִִַַַָ
‡Enוטעם Ôa והאם אחת. ּבבטן ׁשהייתם . ְַַ∆ƒ∆ְְֱִֵֶֶֶֶַַָ

ּכי  יבינּוה לא והּצּורה ּכצּורה. והאב ְְְְְִִַָָָָָֹּכגּוף,
מעט: מתי ְְִֵַאם



d`xמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, Ó˜ˆ‰.ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈

ı¯‡‰∑(ספרי)ּולבנה זֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא »»∆ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא זה (ויקרא את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאהב  ‡ÂÈÏ.לא ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו לזה (שמות עּמֹו", ּתעזב "עזב : ַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ּתעזב  ÂÈÏÚ.לא EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ֲַֹֹ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…

ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰BL‡¯·∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא ."מת אבןאבןאבןאבן »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְֹ

מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר .יֹוׁשבי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

hBÏ ‰·‡˙ ‡Ï:הּלב ּבאמּונת .‡ÏÂ ……∆ֱֵֶַַ¿…
ÂÈÏ‡ ÚÓL˙:ּבמעׂשה .EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ. ƒ¿«≈»ְֲֶַ¿…»≈¿

˙qÎ‰להרגֹו: ‡ÏÂ ּתגּלה רק ׁשּתניחּנּו, . ְְָ¿…¿«∆ְְִֶֶֶַַ

כן  ּכי מּפיו, העדים ׁשּיׁשמעּו עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּדבר
ּתהרּגנּו: ואז ְְֶַַָָּכתּוב.

iBa ‰È‰z E„È מּׁשנים הּוא ּכי נראה, היה . »¿ƒ¿∆ְְִִִִֶַָָ

הּקּבלה: לּולא מה BzÏ˜Òeעדים, ּפירּוׁש, . ִֵֵַַָָ¿«¿ֵַ
מיתתֹו: ְִִֶָּתהיה

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ ג':(סנהדרין יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה יט)ּדריׁשה, :(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום ועֹוד היטב", הּׁשֹופטים יז)"ודרׁשּו היטב'(שם 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת : ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
ליּתן  ׁשוה, ּבזה לגזרה זה ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .האמּור אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשמֹו אבןאבןאבןאבן «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכל אבןאבןאבןאבן ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּבניו ּגדידה ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehzÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â,הּמּלֹות אּלה . ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»ִֵֶַ
ּז''ל: רּבֹותינּו ּבדברי מפֹורׁשֹות ְְְִֵֵֵֵַַָהיטב

fiÏÈÏk,הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור .אלהי לה' ּכּלּה . »ƒְֱֲֵֶַַַָֹֻ
ּבאׁש: ותלּול:Ïzּתׂשרפּנה ּגבֹוּה הר מּגזרת, . ְְִֵֶָָ≈ְְִִַַַָָ

giBt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ ולא . ¿««»≈¬«ְֹ
העיר: ּבעֹון ְְֲִִַַָיׁשחית

mrhe hiÚÓL˙ Èkּבּקׁשּת אם ּתעׂשה, ּכן . §©©ƒƒ¿«ְֲִִֵֶַַָ
ּבנים  ּפרׁשת ונסמכה ּבעיניו. הּיׁשר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלעׂשֹות

אֹו ּבן אֹו אח הּמסיתים, ּבעבּור לה', ְֲִִֵֶַַַַָאּתם
להתאּבל  ואסּור הּנּדחת. עיר אנׁשי אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאב
הּוא  אסּור הּנה ּכי להתּגֹודד, ּכי אף ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעליהם

מת: ּכל ֵַָעל



מז d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, Ó˜ˆ‰.ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈

ı¯‡‰∑(ספרי)ּולבנה זֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא »»∆ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא זה (ויקרא את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאהב  ‡ÂÈÏ.לא ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו לזה (שמות עּמֹו", ּתעזב "עזב : ַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ּתעזב  ÂÈÏÚ.לא EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ֲַֹֹ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…

ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰BL‡¯·∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא ."מת אבןאבןאבןאבן »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְֹ

מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר .יֹוׁשבי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

hBÏ ‰·‡˙ ‡Ï:הּלב ּבאמּונת .‡ÏÂ ……∆ֱֵֶַַ¿…
ÂÈÏ‡ ÚÓL˙:ּבמעׂשה .EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ. ƒ¿«≈»ְֲֶַ¿…»≈¿

˙qÎ‰להרגֹו: ‡ÏÂ ּתגּלה רק ׁשּתניחּנּו, . ְְָ¿…¿«∆ְְִֶֶֶַַ

כן  ּכי מּפיו, העדים ׁשּיׁשמעּו עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּדבר
ּתהרּגנּו: ואז ְְֶַַָָּכתּוב.

iBa ‰È‰z E„È מּׁשנים הּוא ּכי נראה, היה . »¿ƒ¿∆ְְִִִִֶַָָ

הּקּבלה: לּולא מה BzÏ˜Òeעדים, ּפירּוׁש, . ִֵֵַַָָ¿«¿ֵַ
מיתתֹו: ְִִֶָּתהיה

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ ג':(סנהדרין יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה יט)ּדריׁשה, :(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום ועֹוד היטב", הּׁשֹופטים יז)"ודרׁשּו היטב'(שם 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת : ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
ליּתן  ׁשוה, ּבזה לגזרה זה ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .האמּור אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשמֹו אבןאבןאבןאבן «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכל אבןאבןאבןאבן ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּבניו ּגדידה ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehzÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â,הּמּלֹות אּלה . ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»ִֵֶַ
ּז''ל: רּבֹותינּו ּבדברי מפֹורׁשֹות ְְְִֵֵֵֵַַָהיטב

fiÏÈÏk,הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור .אלהי לה' ּכּלּה . »ƒְֱֲֵֶַַַָֹֻ
ּבאׁש: ותלּול:Ïzּתׂשרפּנה ּגבֹוּה הר מּגזרת, . ְְִֵֶָָ≈ְְִִַַַָָ

giBt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ ולא . ¿««»≈¬«ְֹ
העיר: ּבעֹון ְְֲִִַַָיׁשחית

mrhe hiÚÓL˙ Èkּבּקׁשּת אם ּתעׂשה, ּכן . §©©ƒƒ¿«ְֲִִֵֶַַָ
ּבנים  ּפרׁשת ונסמכה ּבעיניו. הּיׁשר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלעׂשֹות

אֹו ּבן אֹו אח הּמסיתים, ּבעבּור לה', ְֲִִֵֶַַַַָאּתם
להתאּבל  ואסּור הּנּדחת. עיר אנׁשי אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאב
הּוא  אסּור הּנה ּכי להתּגֹודד, ּכי אף ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעליהם

מת: ּכל ֵַָעל



d`xמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
ּומקרחים  ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ÌÎÈÈÚ.ׁשל ÔÈa∑ אחר ּובמקֹום הּפּדחת, אצל ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֶַַַַַָ

אֹומר כא)הּוא העינים (ויקרא ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה יקרחּו "לא :. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם להלהלהלה'''' אאאאּתּתּתּתםםםם א)ּבּבּבּבניםניםניםנים (יד, ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם לעת (כתר להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשּכח  לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻזקנתם,
למעלת  - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינֹו ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׁשהּוא

הדיֹוט. עזרא עזרא עזרא עזרא איׁש אבןאבןאבןאבן ְִֶ

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ׁשּתעבּתי (בכורות ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּדבר  הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹל
אכילתֹו על ּכאן והזהיר ,ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתעבּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
[d-c] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל ׁשהחּיה …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

סג) הּמעט (חולין את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה מתרּגם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְַָָֻ
לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע, פ)יעלי וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן ֲֵֶַַ¿

ארּמי הּיער. ּבלׁשֹון יער עזרא עזרא עזרא עזרא .באל"א, אבןאבןאבןאבן ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ׁשּיׁש∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְֲִִִֵֵֶַָָ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

dxezd lr `xfr oa`

`e„„Bb˙˙,מּגזרה לנפׁש. וׂשרט ּכטעם, . ƒ¿¿ְְְִִֶֶֶֶַַָָ
ּגדּודֹות: ידים ּכל ˙eÓÈNעל ‡ÏÂ ְִַַָָ¿…»ƒ

‰Á¯˜:הּזה הּיֹום עד הּגֹוים ּכמׁשּפט . »¿»ְְִִֶַַַַַ
ּבנים ÌÈaוטעם ׁשאּתם ׁשּתדעּו אחר . ְַַ»ƒְִֵֶֶֶַַַָ

מהאב  יֹותר אתכם אֹוהב והּוא ְְֵֵֵֵֶֶַָָלּׁשם,
ּׁשּיעׂשה, מה ּכל על ּתתּגֹודדּו אל ְְֲִֵֶֶַַַַַָלּבן,
לא  ואם הּוא. לטֹוב יעׂשה אׁשר ּכל ְְֲֲִִֶֶַָֹּכי
הּקטּנים  הּבנים יבינּו לא ּכאׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּתבינּוהּו,

ּתעׂשּו ּכן עליו, יסמכּו רק אביהם ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָמעׂשה
ואינ אּתה, קדֹוׁש עם ּכי אּתם, ְְִֵֶַַַַָָּגם
ּתעׂשה  לא ּכן על הּגֹוים, ּכל ְֲִִֵֶַַַָָֹּכׁשאר
תאכל  לא ּפרׁשת הּסמ וטעם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּכמעׂשיהם.
ּבּלב  קדֹוׁש עם אּתה ּכי ּתֹועבה, ִֵֵַַַָָָָּכל
וכל  העּמים. מן מּובדלים וּתהיּו ְְְְִִִִֶַַָָָּובּפה,
על  ּתקרחּו לא ּכי אתכם, יּכירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַֹרֹואיכם
עם  אּתה ואם חי. ּכל ּתאכלּו ולא ְְְִֵַַַָָֹֹמת,

ּותטּמא  טמא ׁשּתאכל ראּוי אין ְֵֵֵֶַַָָָֹקדֹוׁש,
ֶֶַהּנפׁש:

b‰·ÚBz Ïkלנפׁש נתעב ׁשהּוא ּדבר ּכל . »≈»ְִֶֶֶָָָָָ
הארץ: ׁשרץ ּכמֹו ְְֶֶֶַָָָהּטהֹורה,

cÌÈ·Lk ‰N ¯BL מן ׂשה וי''ו, חסר . ≈¿»ƒִֵֶָָ
עז: אֹו ֵֶֶּכבׂש

dÈ·ˆe Ïi‡,האחרים והחמּׁשה ידּועים. . «»¿ƒְְֲֲִִִֵַָָ
לקּבלה: ְְִִַָָצריכים

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
טמאה  והיא ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סט)∑Ó‰aa‰.סדּוקה מּכאן (חולין אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה מׁשמע ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ«¿≈»ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

ע"ד)אמרּו אּמֹו(שם ּבׁשחיטת נּתר .ׁשהּׁשליל ְְְִִִִִֶַַַָ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה נׁשנּו?(חולין 'לּמה «¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני .ּבּבהמֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ) מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? כא)ּבכל ואין (ויקרא מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת מזהרים; עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבמצרע להּתיר אבןאבןאבןאבן »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé):äiðæòäå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ּביֹותר.היא ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹולּמה
הּטמא  ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, אֹומר: להּתיר, ללּמד ים,והּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על מרּבים הטהֹורים .ׁשהעֹופֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

g‰¯b ‡ÏÂ.קצרה ּדר יגר, מּלת ּתחסר . ¿…≈»ְְְִֶֶֶַַַָָ
לֹו: מּלת ִַאֹו

h˙N˜N˜Â ¯ÈtÒ:ּפירׁשּתיו . ¿«ƒ¿«¿∆∆ְִֵַ

`ieÏÎ‡z ‰¯B‰Ë ¯Btˆ Ïk צּפֹור הּנה . »ƒ¿»…≈ִִֵ
ׁשהם  מינין הּׁשני על וגֹוזל ותֹור ּכלל, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשם

ּכי  ּדאה. ּתחת ואּיה, ּדּיה וכן צּפֹור. ְְִִֵַַַַַַָָָָּתחת
לבאר: הֹוסיף ְִֵַָָעּתה



מט d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
ּומקרחים  ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ÌÎÈÈÚ.ׁשל ÔÈa∑ אחר ּובמקֹום הּפּדחת, אצל ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֶַַַַַָ

אֹומר כא)הּוא העינים (ויקרא ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה יקרחּו "לא :. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם להלהלהלה'''' אאאאּתּתּתּתםםםם א)ּבּבּבּבניםניםניםנים (יד, ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם לעת (כתר להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשּכח  לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻזקנתם,
למעלת  - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינֹו ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׁשהּוא

הדיֹוט. עזרא עזרא עזרא עזרא איׁש אבןאבןאבןאבן ְִֶ

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ׁשּתעבּתי (בכורות ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּדבר  הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹל
אכילתֹו על ּכאן והזהיר ,ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתעבּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
[d-c] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל ׁשהחּיה …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

סג) הּמעט (חולין את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה מתרּגם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְַָָֻ
לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע, פ)יעלי וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן ֲֵֶַַ¿

ארּמי הּיער. ּבלׁשֹון יער עזרא עזרא עזרא עזרא .באל"א, אבןאבןאבןאבן ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ׁשּיׁש∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְֲִִִֵֵֶַָָ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

dxezd lr `xfr oa`

`e„„Bb˙˙,מּגזרה לנפׁש. וׂשרט ּכטעם, . ƒ¿¿ְְְִִֶֶֶֶַַָָ
ּגדּודֹות: ידים ּכל ˙eÓÈNעל ‡ÏÂ ְִַַָָ¿…»ƒ

‰Á¯˜:הּזה הּיֹום עד הּגֹוים ּכמׁשּפט . »¿»ְְִִֶַַַַַ
ּבנים ÌÈaוטעם ׁשאּתם ׁשּתדעּו אחר . ְַַ»ƒְִֵֶֶֶַַַָ

מהאב  יֹותר אתכם אֹוהב והּוא ְְֵֵֵֵֶֶַָָלּׁשם,
ּׁשּיעׂשה, מה ּכל על ּתתּגֹודדּו אל ְְֲִֵֶֶַַַַַָלּבן,
לא  ואם הּוא. לטֹוב יעׂשה אׁשר ּכל ְְֲֲִִֶֶַָֹּכי
הּקטּנים  הּבנים יבינּו לא ּכאׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּתבינּוהּו,

ּתעׂשּו ּכן עליו, יסמכּו רק אביהם ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָמעׂשה
ואינ אּתה, קדֹוׁש עם ּכי אּתם, ְְִֵֶַַַַָָּגם
ּתעׂשה  לא ּכן על הּגֹוים, ּכל ְֲִִֵֶַַַָָֹּכׁשאר
תאכל  לא ּפרׁשת הּסמ וטעם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּכמעׂשיהם.
ּבּלב  קדֹוׁש עם אּתה ּכי ּתֹועבה, ִֵֵַַַָָָָּכל
וכל  העּמים. מן מּובדלים וּתהיּו ְְְְִִִִֶַַָָָּובּפה,
על  ּתקרחּו לא ּכי אתכם, יּכירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַֹרֹואיכם
עם  אּתה ואם חי. ּכל ּתאכלּו ולא ְְְִֵַַַָָֹֹמת,

ּותטּמא  טמא ׁשּתאכל ראּוי אין ְֵֵֵֶַַָָָֹקדֹוׁש,
ֶֶַהּנפׁש:

b‰·ÚBz Ïkלנפׁש נתעב ׁשהּוא ּדבר ּכל . »≈»ְִֶֶֶָָָָָ
הארץ: ׁשרץ ּכמֹו ְְֶֶֶַָָָהּטהֹורה,

cÌÈ·Lk ‰N ¯BL מן ׂשה וי''ו, חסר . ≈¿»ƒִֵֶָָ
עז: אֹו ֵֶֶּכבׂש

dÈ·ˆe Ïi‡,האחרים והחמּׁשה ידּועים. . «»¿ƒְְֲֲִִִֵַָָ
לקּבלה: ְְִִַָָצריכים

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
טמאה  והיא ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סט)∑Ó‰aa‰.סדּוקה מּכאן (חולין אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה מׁשמע ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ«¿≈»ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

ע"ד)אמרּו אּמֹו(שם ּבׁשחיטת נּתר .ׁשהּׁשליל ְְְִִִִִֶַַַָ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה נׁשנּו?(חולין 'לּמה «¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני .ּבּבהמֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ) מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? כא)ּבכל ואין (ויקרא מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת מזהרים; עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבמצרע להּתיר אבןאבןאבןאבן »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé):äiðæòäå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ּביֹותר.היא ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹולּמה
הּטמא  ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, אֹומר: להּתיר, ללּמד ים,והּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על מרּבים הטהֹורים .ׁשהעֹופֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

g‰¯b ‡ÏÂ.קצרה ּדר יגר, מּלת ּתחסר . ¿…≈»ְְְִֶֶֶַַַָָ
לֹו: מּלת ִַאֹו

h˙N˜N˜Â ¯ÈtÒ:ּפירׁשּתיו . ¿«ƒ¿«¿∆∆ְִֵַ

`ieÏÎ‡z ‰¯B‰Ë ¯Btˆ Ïk צּפֹור הּנה . »ƒ¿»…≈ִִֵ
ׁשהם  מינין הּׁשני על וגֹוזל ותֹור ּכלל, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָׁשם

ּכי  ּדאה. ּתחת ואּיה, ּדּיה וכן צּפֹור. ְְִִֵַַַַַַָָָָּתחת
לבאר: הֹוסיף ְִֵַָָעּתה



d`xנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, ּבהמה עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ נבלֹות ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ˜„LB.ּגר ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ«»

'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהם קּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים .ּדברים «»«ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
È„b ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ולעֹופֹות (חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאה ׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן …¿«≈¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

k¯B‰Ë ÛBÚ Ïk:ּכארּבה . »»ְֶַָ
`k‰Ï· ÏÎ eÏÎ‡˙ ‡Ï מהעֹוף . ……¿»¿≈»ֵָ

EÈ¯ÚLa.ּומהּבהמה: ¯L‡ ¯bÏּדאינֹו ְֵֵַָ«≈¬∆ƒ¿»∆ְֵ
לנכרי  מכֹור אֹו ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָמתיהד,

תבּׁשל  לא הּסמ וטעם .ּבארצ ּדר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּנּו
ּפירׁשּתיו: ּוכבר ּבׂשר. הּוא ּכי ְְְִִִֵַָָָּגדי,

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy
להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגדיים

ׁשּנאמר  מׁשּדפּתן', והיא קדים רּוח מֹוציא כו)אני ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים : L‰.לענין ‰L∑ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»
על (ספרי) החדׁש מן מעּׂשרין ׁשאין .הּיׁשן מּכאן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתּתּתּתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר כב)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר (יד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתתעתעתעתעּׁשּׁשּׁשּׁשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל א)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו ג,לא (מלאכי ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
נפסק י) וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז)להלכה צדקה הלכות יו"ד ׁשהּדבר (טור ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב הסּכמת אבל ּבמעׂשר. רק ּבׁשאר (סקמ"ד)אמּור ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא צדקה. אבןאבןאבןאבן ְָָ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמר זה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר מאת (במדבר תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל זה (שם)ּבני ּכרח על מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּוא  אחר עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשר אבןאבןאבןאבן ֲֵֵַַ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ak¯OÚz ¯OÚ,הּפרׁשה זאת ונסמכה . «≈¿«≈ְְְִַָָָָֹ
ּובהמה  טמא עֹוף ּכל לאכֹול אסּור ְֱִֵֵֶָָָָּכי
אסּור  ּובדגן, ּבבׂשר והּנה ּונבלה. ְְְְְִֵֵֵָָָָָָָטמאה
הּנבחר: ּבּמקֹום אם ּכי ההקּדׁש ְְֱִִִֵֶֶַַַָָלאכֹול

‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆBi‰ יהּודה רּבי אמר . «≈«»∆»»»»ְִַַָָ
.זרע עם ּדבק הּוא ּכי נ''ע הּספרּדי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּלוי

ּול  הּׂשדה. אל ׁשהֹוצאת הּזרע פי והּטעם, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּתבּואה  על וטעמֹו, ּכפׁשּוטֹו. ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַָּדעּתי
ּכי  טֹוען, יטעֹון ואם הּׂשדה. ׁשּיֹוצאת ְְִִִֵֵֶֶַַָמה
ׁשאינם  מהּפעלים והּוא הּיֹוצא, אמר ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
הּיֹוצאת  העיר לֹו הראינּו לאחרים. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָיֹוצאים

ז''ל  וחכמנּו מאה. ּתׁשאיר והעד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָאלף.
ּתחל  אם ודע, ׁשני. מעׂשר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָאמרּו
הּנה  מּמּטה, ואם ראׁש. האחד הּנה ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעל,
ודע, והּמעׂשר. הּבכֹור סֹוד וזה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָהעׂשירי.
ּכי  העׂשירי, וכן ּבחׁשּבֹון, אינּנּו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָּכי
לּמחּברת  ראׁש הּוא ּכי האחד, ּכנגד ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹהּוא
ׁשרׁש וכל הראׁשֹונה. לּמחּברת וסֹוף ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשנית
ּומאחריו. מּפניו אליו סמּו ְְֲִֵֵֶַָָָָָּבחׁשּבֹון,
עיקרּיים, והעׂשרה האחד היֹות ְֱֲֲִִִֶַָָָָָָּובעבּור
הּנקראים  הם וׁשּׁשה חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָוהאמצעּיים
אּלה  הם הּנח אֹותּיֹות ּכן על ִִִֵֵֵֶַַָעּגּולים,

הּנכּבד  הּׁשם אֹותּיֹות ּומהם ְְִִֵֵֶַַַָָָָהארּבעה.
ְַָוהּנֹורא:

bkE¯˜a ˙B¯BÎ·e ראּוי ׁשהּוא מי יאכלם . ¿¿»¿ְִֵֶָֹ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ÓÏz„לאכלם, ÔÚÓÏ. ְְְֲִֵֶַַָָ¿««ƒ¿«

הּכבֹוד, מקֹום אל ּתל ּכאׁשר ּכי ְֲִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם,
למען  להיֹות ׁשנית, וטעם .ילּמדּו ְְְְְִִֵַַַַַָׁשם
והּטעם, מלּומדה. עגלה ּכטעם ְְְְְִֶַַַַַַָָָּתלמד,

ּבעיני: הּיׁשר והּוא ְְְִֵַַָָרגילּות.
dkÛÒka ‰z˙Â:הּמעׂשר אל ׁשב .E„Èa. ¿»«»«»∆ֲֵֶַַָ¿»¿

:ּביד מּופקד ְְְֶָָׁשהּוא



ני d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, ּבהמה עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ נבלֹות ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ˜„LB.ּגר ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ«»

'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהם קּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים .ּדברים «»«ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
È„b ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ולעֹופֹות (חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאה ׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן …¿«≈¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

k¯B‰Ë ÛBÚ Ïk:ּכארּבה . »»ְֶַָ
`k‰Ï· ÏÎ eÏÎ‡˙ ‡Ï מהעֹוף . ……¿»¿≈»ֵָ

EÈ¯ÚLa.ּומהּבהמה: ¯L‡ ¯bÏּדאינֹו ְֵֵַָ«≈¬∆ƒ¿»∆ְֵ
לנכרי  מכֹור אֹו ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָמתיהד,

תבּׁשל  לא הּסמ וטעם .ּבארצ ּדר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּנּו
ּפירׁשּתיו: ּוכבר ּבׂשר. הּוא ּכי ְְְִִִֵַָָָּגדי,

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy
להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגדיים

ׁשּנאמר  מׁשּדפּתן', והיא קדים רּוח מֹוציא כו)אני ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים : L‰.לענין ‰L∑ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»
על (ספרי) החדׁש מן מעּׂשרין ׁשאין .הּיׁשן מּכאן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתּתּתּתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר כב)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר (יד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתתעתעתעתעּׁשּׁשּׁשּׁשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל א)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו ג,לא (מלאכי ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
נפסק י) וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז)להלכה צדקה הלכות יו"ד ׁשהּדבר (טור ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב הסּכמת אבל ּבמעׂשר. רק ּבׁשאר (סקמ"ד)אמּור ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא צדקה. אבןאבןאבןאבן ְָָ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמר זה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר מאת (במדבר תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל זה (שם)ּבני ּכרח על מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּוא  אחר עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשר אבןאבןאבןאבן ֲֵֵַַ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ak¯OÚz ¯OÚ,הּפרׁשה זאת ונסמכה . «≈¿«≈ְְְִַָָָָֹ
ּובהמה  טמא עֹוף ּכל לאכֹול אסּור ְֱִֵֵֶָָָָּכי
אסּור  ּובדגן, ּבבׂשר והּנה ּונבלה. ְְְְְִֵֵֵָָָָָָָטמאה
הּנבחר: ּבּמקֹום אם ּכי ההקּדׁש ְְֱִִִֵֶֶַַַָָלאכֹול

‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆBi‰ יהּודה רּבי אמר . «≈«»∆»»»»ְִַַָָ
.זרע עם ּדבק הּוא ּכי נ''ע הּספרּדי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּלוי

ּול  הּׂשדה. אל ׁשהֹוצאת הּזרע פי והּטעם, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּתבּואה  על וטעמֹו, ּכפׁשּוטֹו. ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַָּדעּתי
ּכי  טֹוען, יטעֹון ואם הּׂשדה. ׁשּיֹוצאת ְְִִִֵֵֶֶַַָמה
ׁשאינם  מהּפעלים והּוא הּיֹוצא, אמר ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
הּיֹוצאת  העיר לֹו הראינּו לאחרים. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָיֹוצאים

ז''ל  וחכמנּו מאה. ּתׁשאיר והעד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָאלף.
ּתחל  אם ודע, ׁשני. מעׂשר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָאמרּו
הּנה  מּמּטה, ואם ראׁש. האחד הּנה ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעל,
ודע, והּמעׂשר. הּבכֹור סֹוד וזה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָהעׂשירי.
ּכי  העׂשירי, וכן ּבחׁשּבֹון, אינּנּו האחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָּכי
לּמחּברת  ראׁש הּוא ּכי האחד, ּכנגד ְְִֶֶֶֶֶַַָָֹהּוא
ׁשרׁש וכל הראׁשֹונה. לּמחּברת וסֹוף ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשנית
ּומאחריו. מּפניו אליו סמּו ְְֲִֵֵֶַָָָָָּבחׁשּבֹון,
עיקרּיים, והעׂשרה האחד היֹות ְֱֲֲִִִֶַָָָָָָּובעבּור
הּנקראים  הם וׁשּׁשה חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָוהאמצעּיים
אּלה  הם הּנח אֹותּיֹות ּכן על ִִִֵֵֵֶַַָעּגּולים,

הּנכּבד  הּׁשם אֹותּיֹות ּומהם ְְִִֵֵֶַַַָָָָהארּבעה.
ְַָוהּנֹורא:

bkE¯˜a ˙B¯BÎ·e ראּוי ׁשהּוא מי יאכלם . ¿¿»¿ְִֵֶָֹ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ÓÏz„לאכלם, ÔÚÓÏ. ְְְֲִֵֶַַָָ¿««ƒ¿«

הּכבֹוד, מקֹום אל ּתל ּכאׁשר ּכי ְֲִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם,
למען  להיֹות ׁשנית, וטעם .ילּמדּו ְְְְְִִֵַַַַַָׁשם
והּטעם, מלּומדה. עגלה ּכטעם ְְְְְִֶַַַַַַָָָּתלמד,

ּבעיני: הּיׁשר והּוא ְְְִֵַַָָרגילּות.
dkÛÒka ‰z˙Â:הּמעׂשר אל ׁשב .E„Èa. ¿»«»«»∆ֲֵֶַַָ¿»¿

:ּביד מּופקד ְְְֶָָׁשהּוא



d`xנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ ּפרט.ELÙ EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑ ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆
סג) ב"ק הארץ,(ספרי. ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל עזרא עזרא עזרא עזרא .וראּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹון מּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),לקט יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְֶֶָ
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשכחה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑,זֹו ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו eÚ·NÂ.ולא eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ¿»¿¿»≈ֵֶָ

ראׁשֹונה  ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכדי
ּומתוּדה: ׁשהׁשהית, כז)ּוׁשנּיה ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר (שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ek¯ÎM·e מחּטה ּומּתמרים, מּדבׁש העׂשּוי . «≈»ְְִִִִֵֶַָָָ
EÏ‡Lzּוׂשעֹורים: ¯L‡:ּפירֹות .‰z‡ ְִ¬∆ƒ¿»¿ֵ«»

E˙È·e ּכי רׁשּות. ּובית חּיּוב, ּובני אּתה . ≈∆ְְִִֵֶַָָ
והאּׁשה  הּזכרים. על ּפעמים, ׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָָָֹמצות
יׁש אלקנה, ּכנׁשי הּנבחר, לּמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָההֹולכת

ׂשכר: ֶָָָלהן
fkEÈ¯ÚLa ¯L‡ ÈÂl‰Â על והּטעם . ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְַַַַ

ּתעזבּנּו, ׁשּלא ׂשכר מקּבל ׁשאּתה הּלוי, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבית
והּקרֹוב, .יד מּתנת ּכפי לֹו ּתּתן ּכי רק ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהזּכיר  ּבעבּור ידּבר. הראׁשֹון הּמעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָעל
ּתצא  ּכי ּתחׁשֹוב לא אמר: ׁשני, ֲֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעׂשר
וטעם  לבּדֹו: הּׁשני ּבּמעׂשר חֹובה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָידי

EÈ¯ÚLa ¯L‡,ּבׁשערֹו הּוא לאׁשר ּכי . ¬∆ƒ¿»∆ְֲֲִֶַַ
יהיה  יאמר, ולא הראׁשֹון. הּמעׂשר ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹיּתן
ּכבר  אֹו אחר. ללוי אֹוליכּנּו ואני ְְֲִִִִִֵֵֶַַָעּמי

ְִַנתּתיו:
gkÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó,ׁשליׁשי מעׂשר זה . ƒ¿≈»…»ƒְֲִִֵֶַ

ויש  ׁשני. מעׂשר הּזאת ּבּׁשנה יֹוציא ְְֲִִֵֵַַַָָֹֹולא

והּמכחיׁשים  ׁשלׁשּתם. יֹוציא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָאֹומר,
הּמעׂשר  הּוא ּתעּׂשר, עּׂשר מצות ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָאמרּו,

וטעם E„Èaהראׁשֹון: ÛÒk‰ z¯ˆÂ עם . ְִַַָ¿«¿»«∆∆¿»¿ִ
הּכהן  עם ,ּבקר ּובכֹורֹות וכן ידּבר. ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּלוי
ׁשהּוא  זה רק ׁשני, מעׂשר ׁשם ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָידּבר.

ׁשנים: ׁשלׁשÓ˜ˆ‰לׁשלׁש ׁשל וזה ּתחּלה. . ְִָָֹƒ¿≈ְְִֶֶָָֹ
על  נסמֹו ואנחנּו עני. מעׂשר יּקרא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָׁשנים,

אבֹותינּו: ֲֵַַָקּבלת

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשנים  ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּתה
הּׁשמּטֹות  עזרא עזרא עזרא עזרא .למנין אבןאבןאבןאבן ְְְִִַַ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥¬¨¤«

(ã)Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ýåýéäìçð Eì-ïúð E §Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈

:dzLøì§¦§¨«
i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אביֹון  ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל ,רצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר  לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' ּולׁשֹון מעני, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדל אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `‰hÓL ‰NÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ. §©©ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»
הקהל  והעד, ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּׁשנה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבתחּלת
ּבעבּור  הּפרׁשה, זאת ונדּבקה העם. ְְְֲִֶַַָָָָָָֹאת
ולּיתֹום  ולּגר לּלוי הּוא עני מעׂשר ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאמר
והּטעם, הּׁשמּטה. ּדבר וכן אמר ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָולאלמנה,

ותּפֹול: והניחּוה ׁשמטּוה ְְְְִִִָָָּכמֹו
a‰MÓ לפי ׁשם והּוא מּטה. ּבמׁשקל . «≈ְְְְִִֵֶַַ

ּובעל. ּפֹועל הּוא רּבים, ּדעת ּולפי ְְִִִַַַַַַַּדעּתי.

ּבעליו  נפׁש את ּבעליה. ּתחּיה והחכמה ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ּברׁשּותֹו: ׁשהּדבר מי והּטעם, .MÈ‰יּקח. ְְִִִֶַַַַַָָ«∆

ּבֹו: נֹוׁשה יּקרא, והּלֹוקח יֹוצא. .NbÈּפֹועל ְִֵֵֵֶַַַָƒ…
נראה  והּנה ּתנּגׂשּו. עּצביכם וכל ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹילחץ,

הנּו''ן: מּבעלי העתיד ּבפעלי hÓL‰הנּו''ן ְֲֳִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ»
'‰Ï וטעם הּממֹון. לֹו ׁשּנתן הּׁשם לכבֹוד . «ְְִֵֶַַַַַָָ

לה': היא ׁשּבת ּבעבּור לּׁשם, המל' ֲִִֵֵַַַַַַָָהּסמ
bNbz È¯Îp‰ רׁשּות:‡˙ . ∆«»¿ƒƒ…ְ

cÒÙ‡ ׁשּלא ּׁשּצּויתי זה ּכי ּדע, הּטעם . ∆∆ִִִִֶֶֶַַַַֹ
ּכל  היּו אם .צֹור אין ,אחי את ִִִֵֶֶָָָֹּתּגׂש
אז  הּׁשם, ּבקֹול ׁשֹומעים רּוּבם אֹו ְְְִִֵֵַָָָיׂשראל
להיֹות צרי ׁשהּוא אביֹון, ּב יהיה ְְְְְִִִֶֶֶָֹלא
רּבים. ּגֹוים ּתעבטּו ּכּלכם רק אֹותֹו. ְְְִִֶֶַַַַַֻמלוה
ּבעבּור  מׁשּכֹון, ׁשהּוא עבֹוטֹו ּתקחּו ְְְֲֲִֶַַַַַוהּטעם,
לסחֹור  אליו צרי ׁשהּוא לֹו, ׁשּתּתן ְִִִֵֵֶֶָָָממֹון

ּבֹו:



נג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ ּפרט.ELÙ EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑ ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆
סג) ב"ק הארץ,(ספרי. ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל עזרא עזרא עזרא עזרא .וראּוי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹון מּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),לקט יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְֶֶָ
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשכחה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑,זֹו ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו eÚ·NÂ.ולא eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ¿»¿¿»≈ֵֶָ

ראׁשֹונה  ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכדי
ּומתוּדה: ׁשהׁשהית, כז)ּוׁשנּיה ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר (שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ek¯ÎM·e מחּטה ּומּתמרים, מּדבׁש העׂשּוי . «≈»ְְִִִִֵֶַָָָ
EÏ‡Lzּוׂשעֹורים: ¯L‡:ּפירֹות .‰z‡ ְִ¬∆ƒ¿»¿ֵ«»

E˙È·e ּכי רׁשּות. ּובית חּיּוב, ּובני אּתה . ≈∆ְְִִֵֶַָָ
והאּׁשה  הּזכרים. על ּפעמים, ׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָָָֹמצות
יׁש אלקנה, ּכנׁשי הּנבחר, לּמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָההֹולכת

ׂשכר: ֶָָָלהן
fkEÈ¯ÚLa ¯L‡ ÈÂl‰Â על והּטעם . ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְַַַַ

ּתעזבּנּו, ׁשּלא ׂשכר מקּבל ׁשאּתה הּלוי, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבית
והּקרֹוב, .יד מּתנת ּכפי לֹו ּתּתן ּכי רק ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהזּכיר  ּבעבּור ידּבר. הראׁשֹון הּמעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָעל
ּתצא  ּכי ּתחׁשֹוב לא אמר: ׁשני, ֲֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעׂשר
וטעם  לבּדֹו: הּׁשני ּבּמעׂשר חֹובה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָידי

EÈ¯ÚLa ¯L‡,ּבׁשערֹו הּוא לאׁשר ּכי . ¬∆ƒ¿»∆ְֲֲִֶַַ
יהיה  יאמר, ולא הראׁשֹון. הּמעׂשר ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹיּתן
ּכבר  אֹו אחר. ללוי אֹוליכּנּו ואני ְְֲִִִִִֵֵֶַַָעּמי

ְִַנתּתיו:
gkÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó,ׁשליׁשי מעׂשר זה . ƒ¿≈»…»ƒְֲִִֵֶַ

ויש  ׁשני. מעׂשר הּזאת ּבּׁשנה יֹוציא ְְֲִִֵֵַַַָָֹֹולא

והּמכחיׁשים  ׁשלׁשּתם. יֹוציא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָאֹומר,
הּמעׂשר  הּוא ּתעּׂשר, עּׂשר מצות ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָאמרּו,

וטעם E„Èaהראׁשֹון: ÛÒk‰ z¯ˆÂ עם . ְִַַָ¿«¿»«∆∆¿»¿ִ
הּכהן  עם ,ּבקר ּובכֹורֹות וכן ידּבר. ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּלוי
ׁשהּוא  זה רק ׁשני, מעׂשר ׁשם ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָידּבר.

ׁשנים: ׁשלׁשÓ˜ˆ‰לׁשלׁש ׁשל וזה ּתחּלה. . ְִָָֹƒ¿≈ְְִֶֶָָֹ
על  נסמֹו ואנחנּו עני. מעׂשר יּקרא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָׁשנים,

אבֹותינּו: ֲֵַַָקּבלת

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשנים  ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּתה
הּׁשמּטֹות  עזרא עזרא עזרא עזרא .למנין אבןאבןאבןאבן ְְְִִַַ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥¬¨¤«

(ã)Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ýåýéäìçð Eì-ïúð E §Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈

:dzLøì§¦§¨«
i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אביֹון  ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל ,רצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר  לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' ּולׁשֹון מעני, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדל אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `‰hÓL ‰NÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ. §©©ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»
הקהל  והעד, ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּׁשנה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבתחּלת
ּבעבּור  הּפרׁשה, זאת ונדּבקה העם. ְְְֲִֶַַָָָָָָֹאת
ולּיתֹום  ולּגר לּלוי הּוא עני מעׂשר ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאמר
והּטעם, הּׁשמּטה. ּדבר וכן אמר ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָולאלמנה,

ותּפֹול: והניחּוה ׁשמטּוה ְְְְִִִָָָּכמֹו
a‰MÓ לפי ׁשם והּוא מּטה. ּבמׁשקל . «≈ְְְְִִֵֶַַ

ּובעל. ּפֹועל הּוא רּבים, ּדעת ּולפי ְְִִִַַַַַַַּדעּתי.

ּבעליו  נפׁש את ּבעליה. ּתחּיה והחכמה ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ּברׁשּותֹו: ׁשהּדבר מי והּטעם, .MÈ‰יּקח. ְְִִִֶַַַַַָָ«∆

ּבֹו: נֹוׁשה יּקרא, והּלֹוקח יֹוצא. .NbÈּפֹועל ְִֵֵֵֶַַַָƒ…
נראה  והּנה ּתנּגׂשּו. עּצביכם וכל ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹילחץ,

הנּו''ן: מּבעלי העתיד ּבפעלי hÓL‰הנּו''ן ְֲֳִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ»
'‰Ï וטעם הּממֹון. לֹו ׁשּנתן הּׁשם לכבֹוד . «ְְִֵֶַַַַַָָ

לה': היא ׁשּבת ּבעבּור לּׁשם, המל' ֲִִֵֵַַַַַַָָהּסמ
bNbz È¯Îp‰ רׁשּות:‡˙ . ∆«»¿ƒƒ…ְ

cÒÙ‡ ׁשּלא ּׁשּצּויתי זה ּכי ּדע, הּטעם . ∆∆ִִִִֶֶֶַַַַֹ
ּכל  היּו אם .צֹור אין ,אחי את ִִִֵֶֶָָָֹּתּגׂש
אז  הּׁשם, ּבקֹול ׁשֹומעים רּוּבם אֹו ְְְִִֵֵַָָָיׂשראל
להיֹות צרי ׁשהּוא אביֹון, ּב יהיה ְְְְְִִִֶֶֶָֹלא
רּבים. ּגֹוים ּתעבטּו ּכּלכם רק אֹותֹו. ְְְִִֶֶַַַַַֻמלוה
ּבעבּור  מׁשּכֹון, ׁשהּוא עבֹוטֹו ּתקחּו ְְְֲֲִֶַַַַַוהּטעם,
לסחֹור  אליו צרי ׁשהּוא לֹו, ׁשּתּתן ְִִִֵֵֶֶָָָממֹון

ּבֹו:



d`xנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑ על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַַָָָ

הלוה, על נֹופל היה "ועבט ּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּמלוה
"ולוית" ÌÈBb.ּכמֹו zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא .יכל ְְִָָ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

ÌÈa¯ ÌÈB‚a zÏLÓe∑?עלי מֹוׁשלים אחרים עֹובדיּֿכֹוכבים ימׁשלּויכל לא ּוב" לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן »«¿»¿ƒ«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודם הּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ

EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר ˙‡ın.ענּיי ‡Ï∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: לכ.EÈÁ‡Ó ְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ אביֹון ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן »∆¿ְְְִִִִֵֶֶָֹ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈
epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן נתנתנתנתֹוֹוֹוֹוןןןן .... .... ללללֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־ידידידיד ּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ִִִִָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־פתחפתחפתחפתח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּפעמים? ְִֵָָמאה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ממׁשי ּולאחרי־זה גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"ּכי
לֹו" תּתן ולא האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא

לֹו". ּתּתן "נתֹון -ִֵָ

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ezÏLÓe עֹוד ּתהיּו יׁשרים, ּובהיֹותכם . »«¿»ְְְְִִִֶָ
יהיה  ּכי הּמצוה, רק הּנכרים. על ְְְְִִִִִֶַַַַָָמֹוׁשלים
אביֹון. יחּדל לא ּכי אמר, ּכן על אביֹון. ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹּב

זּכאי: רּוּבֹו יהיה ׁשּלא ּדֹור יבא ּכי יֹודע ְִִִֵֶֶַַַָֹֹּכי
fE··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ïלּבֹו על לדּבר . …¿«≈∆¿»¿ְִֵַַ

טֹובים: קפצה ˙˜ıBtּדברים וכן ּתסּגֹור. . ְִִָƒ¿ְְְִֵָָ

והּוא  ּפיהם. מלכים יקּפצּו ּבאף. קפץ ְְְְְִִִִֶַַָָָּפיה.
קל: מּגזרת ‰‡·ÔBÈּפעל ׁשהּוא אֹומר יש . ַַֹ»∆¿ְִִֵֵֶַ

וחביֹון  עליֹון ּבמׁשקל הּוא ּכי אבה. ְְְְְְִִֶֶַָָֹולא

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב עזרא עזרא עזרא עזרא ּפתיחת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד  מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑,מקֹום מּכל ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ִָָ
ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. לא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

עזרא עזרא עזרא עזרא .קֹורא  אבןאבןאבןאבן ֵ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר עזרא עזרא עזרא עזרא .נֹוטל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòl EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת EiÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ

ענּיים ∑EiÚÏ.לעני  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביֹו"ד אבןאבןאבןאבן ְִָ«¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר (קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי על ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

כא) ּכאן:(שמות ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני  אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה "ּכי :ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאחד,

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

והּטעם  הגה. חבה עלה ׁשהּׁשרׁש ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהגיֹון,
חסרֹונֹו: ּבעבּור ּדבר, לכל מתאּוה ְְְֲִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

gÁzÙz Á˙t מקֹום וכל הּפעל. ׁשם . »…«ƒ¿«ְֵַַָָֹ
הּדרׁש ּגם קצרה. ּדר הּוא ּכתּוב ְְֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

BÏיפה: E„È ּכלּום:‡˙ לֹו אין לאׁשר . ֶָ∆»¿ְֲֵֶַ
epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â על מּׁשּל לֹו ּתּתן . ¿«¬≈«¬ƒ∆ְִִֵֶַ

עבֹוטֹו: ּתּקח ּתעביטּנּו, והּנה ְֲֲֲִִִֵֶַַעבֹוטֹו.

hÏÚiÏa מּלה ׁשהיא אֹומר ויׁש ׁשם. . ¿ƒ««ְִִֵֵֵֶָ
ׁשּלא  ּתפּלה ּכגֹון יּגאל מּורּכבת, ולא יעל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

יחיה: EÈÚולא ‰Ú¯Â אל וׁשבה ּכמֹו . ְְִֶֹ¿»»≈¿ְְֶָָ
הּנראים: מהּׁשנים והּמּלה, אביה. ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבית

iÏÏ‚a הּכל ּכי סּבב. לבעבּור סּבה, ּכמֹו . ƒ¿«ְְֲִִֵַַַָֹ
הּגּוף: ׁשהּוא הּכל ּבחלקי ּבחלקים ְְֲִֵֶֶַַַָֹהּוא

Ôzz ÔB˙ יֹוסיף לֹו, ּתּתן אם ּכי הּטעם, . »ƒ≈ִִִִֵַַַ

:ממֹונ על ְֵַַָהּׁשם
`iı¯‡‰ ·¯wÓ ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk. ƒ…∆¿«∆¿ƒ∆∆»»∆

ּפירׁשּתי: אליCÈÁ‡Ï,ּכאׁשר הּקרֹוב . ְֲִֵֶַַ¿»ƒֵֶַָ
ואביֹון EiÚÏÂּבתחּלה: .מׁשּפחּת לענּיי . ְִִָ¿«¬ƒ∆ְְְְְֲִִֵֶַַ

וטעם  אחר. מקֹום לאביֹון קֹודם ,ְְְְְֵֵֶַַַַָארצ
ּבעבּור  העברי, אחי ל יּמכר ּכי ְְֲִִִִִִֵֵַָָָָהּדבק

לֹו: ּתעניק ֲֲִֵַַהעניק



נה d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑ על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַַָָָ

הלוה, על נֹופל היה "ועבט ּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּמלוה
"ולוית" ÌÈBb.ּכמֹו zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא .יכל ְְִָָ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

ÌÈa¯ ÌÈB‚a zÏLÓe∑?עלי מֹוׁשלים אחרים עֹובדיּֿכֹוכבים ימׁשלּויכל לא ּוב" לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן »«¿»¿ƒ«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודם הּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ

EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר ˙‡ın.ענּיי ‡Ï∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: לכ.EÈÁ‡Ó ְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ אביֹון ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן »∆¿ְְְִִִִֵֶֶָֹ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈
epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן נתנתנתנתֹוֹוֹוֹוןןןן .... .... ללללֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־ידידידיד ּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ִִִִָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־פתחפתחפתחפתח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּפעמים? ְִֵָָמאה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ממׁשי ּולאחרי־זה גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"ּכי
לֹו" תּתן ולא האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא

לֹו". ּתּתן "נתֹון -ִֵָ

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ezÏLÓe עֹוד ּתהיּו יׁשרים, ּובהיֹותכם . »«¿»ְְְְִִִֶָ
יהיה  ּכי הּמצוה, רק הּנכרים. על ְְְְִִִִִֶַַַַָָמֹוׁשלים
אביֹון. יחּדל לא ּכי אמר, ּכן על אביֹון. ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹּב

זּכאי: רּוּבֹו יהיה ׁשּלא ּדֹור יבא ּכי יֹודע ְִִִֵֶֶַַַָֹֹּכי
fE··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ïלּבֹו על לדּבר . …¿«≈∆¿»¿ְִֵַַ

טֹובים: קפצה ˙˜ıBtּדברים וכן ּתסּגֹור. . ְִִָƒ¿ְְְִֵָָ

והּוא  ּפיהם. מלכים יקּפצּו ּבאף. קפץ ְְְְְִִִִֶַַָָָּפיה.
קל: מּגזרת ‰‡·ÔBÈּפעל ׁשהּוא אֹומר יש . ַַֹ»∆¿ְִִֵֵֶַ

וחביֹון  עליֹון ּבמׁשקל הּוא ּכי אבה. ְְְְְְִִֶֶַָָֹולא

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב עזרא עזרא עזרא עזרא ּפתיחת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד  מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑,מקֹום מּכל ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ִָָ
ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. לא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

עזרא עזרא עזרא עזרא .קֹורא  אבןאבןאבןאבן ֵ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר עזרא עזרא עזרא עזרא .נֹוטל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòl EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת EiÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ

ענּיים ∑EiÚÏ.לעני  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביֹו"ד אבןאבןאבןאבן ְִָ«¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר (קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי על ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

כא) ּכאן:(שמות ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני  אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה "ּכי :ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאחד,

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

והּטעם  הגה. חבה עלה ׁשהּׁשרׁש ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהגיֹון,
חסרֹונֹו: ּבעבּור ּדבר, לכל מתאּוה ְְְֲִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

gÁzÙz Á˙t מקֹום וכל הּפעל. ׁשם . »…«ƒ¿«ְֵַַָָֹ
הּדרׁש ּגם קצרה. ּדר הּוא ּכתּוב ְְֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

BÏיפה: E„È ּכלּום:‡˙ לֹו אין לאׁשר . ֶָ∆»¿ְֲֵֶַ
epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â על מּׁשּל לֹו ּתּתן . ¿«¬≈«¬ƒ∆ְִִֵֶַ

עבֹוטֹו: ּתּקח ּתעביטּנּו, והּנה ְֲֲֲִִִֵֶַַעבֹוטֹו.

hÏÚiÏa מּלה ׁשהיא אֹומר ויׁש ׁשם. . ¿ƒ««ְִִֵֵֵֶָ
ׁשּלא  ּתפּלה ּכגֹון יּגאל מּורּכבת, ולא יעל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

יחיה: EÈÚולא ‰Ú¯Â אל וׁשבה ּכמֹו . ְְִֶֹ¿»»≈¿ְְֶָָ
הּנראים: מהּׁשנים והּמּלה, אביה. ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבית

iÏÏ‚a הּכל ּכי סּבב. לבעבּור סּבה, ּכמֹו . ƒ¿«ְְֲִִֵַַַָֹ
הּגּוף: ׁשהּוא הּכל ּבחלקי ּבחלקים ְְֲִֵֶֶַַַָֹהּוא

Ôzz ÔB˙ יֹוסיף לֹו, ּתּתן אם ּכי הּטעם, . »ƒ≈ִִִִֵַַַ

:ממֹונ על ְֵַַָהּׁשם
`iı¯‡‰ ·¯wÓ ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk. ƒ…∆¿«∆¿ƒ∆∆»»∆

ּפירׁשּתי: אליCÈÁ‡Ï,ּכאׁשר הּקרֹוב . ְֲִֵֶַַ¿»ƒֵֶַָ
ואביֹון EiÚÏÂּבתחּלה: .מׁשּפחּת לענּיי . ְִִָ¿«¬ƒ∆ְְְְְֲִִֵֶַַ

וטעם  אחר. מקֹום לאביֹון קֹודם ,ְְְְְֵֵֶַַַַָארצ
ּבעבּור  העברי, אחי ל יּמכר ּכי ְְֲִִִִִִֵֵַָָָָהּדבק

לֹו: ּתעניק ֲֲִֵַַהעניק



d`xנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
קדם  ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ולא "ּבגנבתֹו", ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ועֹוד ּתצא. סימנין, עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשּתביא אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(âé)epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−
:í÷éø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי , לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
צּוארֹו על E·˜iÓe.הטענה E¯bÓe E‡vÓ∑,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּׁשּברכ מה ּבכלל מּכל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומין  מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ּבגזרהֿׁשוה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ולמדּו ּפרדֹות. יצאּו .ּברכה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת .... .... ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתעניקעניקעניקעניק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניקהעניקהעניקהעניק
יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי ּבמצרים מה לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל יד-טו.הענקּתי (טו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ובספרי)

(ּכלֹומר  העניק ׁשהּקּב"ה ּדמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא הּספרי לׁשֹון ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הענקה, ּבכלל אינֹו ּכֹוכבים-ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ׁשהיּו הּמצרים ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּגרם

הענקה? ּגדר - ּבמצרים יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואי
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב הּכרת ּבתֹור - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבמצות
מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

קׁשּורה  העבד קּבלת מה-ּׁשאין-ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק
חרּות  אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ּבבד ּבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלחירּותֹו

יד. ְַָֹורחב
ׁשלמּות  ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,אלקי ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחרּור
היה  מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני-זה, עזרא עזרא עזרא עזרא עבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

aiÈ¯·Ú‰ EÈÁ‡:ּפירׁשּתיו .‰i¯·Ú‰ B‡. »ƒ»ƒ¿ƒְִֵַ»ƒ¿ƒ»
לאמה: ּבּתֹו את איׁש ימּכר ּכי ְְְִִִִֶָָֹוהּוא,

biÌ˜È¯:ּפירׁשּתיו . ≈»ְִֵַ
ciBÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰לֹו עׂשה הּטעם, . «¬≈«¬ƒֲֵַַַ

יהיה  אֹו .לגרּגרֹותי וענקים מּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּתפארת,
אח: ּבלא הּמקֹום ּכפי הּמּלה, ְְִִֵַַָָָֹּפירּוׁש

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל מׁשּפחּתֹו(ויקרא אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
יֹובל ּתׁשּובּו", ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה כא)אף אמה (שמות ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .נרצעת  אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, לאדֹון ׂשכירי והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבכלכלכלכל אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' יח)ּוּוּוּוברכברכברכברכ (טו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּיהיה  היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹעל
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכל

עזרא עזרא עזרא עזרא הראּוי. אבןאבןאבןאבן ָָ

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום אינֹו(ויקרא ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ

אּתה  'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן לבכֹורה'מקּדיׁשֹו כט)קדֹוׁש אפׁשר (ערכין אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלֹומר

הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? ׁשּבֹוהא הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן ÏÂ‡.עּלּוי, E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…
'B‚Â Ê‚˙∑רּבֹותינּו למדּו החּלּוף כה)אף ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאסּור, אבןאבןאבןאבן »…¿ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

dxezd lr `xfr oa`

fi˙Ïc·e BÊ‡· להזּכיר וטעם ּפירׁשּתיו. . ¿»¿«∆∆ְְְְִִֵַַַַ
חפׁשי, ּבצאתֹו לֹו לתת חיב אּתה ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָזה,

אזנֹו: ּתרצע לצאת, ירצה לא אם Û‡Âרק ְְִִֵֵֶַַָָָֹ¿«
Ôk ‰NÚz E˙Ó‡Ï ּתעניק העניק עם ּדבק . «¬»¿«¬∆≈ֲֲִִֵֵַַָ

אם  יׁשּלם ׁשּלם ּכמֹו רחֹוק, הּוא ואם ְְְִִֵֵַַָלֹו.
אין  ּכי ּכן, ורּבים אּלה. ׁשלׁש ואם לֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַָאין

נרצעת: ְִִַַָאּׁשה

giEÈÈÚa ‰L˜È ‡Ïׁשלׁש ּכתּוב מצאנּו . …ƒ¿∆¿≈∆ָָָָֹ
רׁשּות  אין ּכי ראיה וזֹו ׂשכיר. ּכימי ְְְִִִִֵֵָָָָׁשנים,
ׁשנים  מּׁשלׁש יֹותר עצמֹו ׁשּיׂשּכיר ְְְִִִֵֶַַָָָָֹלאדם
טעם  וזה ׂשכרֹו. הּנֹותן אֹותֹו לּׂשֹוכר ּכן ְְֵֵֵֶַַַַַָגם
הּוא  מׁשנה. והיה וכן, ּכפל. ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָמׁשנה,
הּׁשם  ּתאר .לּמל מׁשנה ׁשם ,לּמל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹמׁשנה
והּנה  ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ׁשנים, מּגזרת הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַּגם

לחפׁשי  יצא ּובּׁשביעית ּכי יפרׁש הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
מּׁשנת  ראיה יׁש ּגם הּׁשנה. ּבתחּלת ְְְִִִִֵַַַַָָָָָחּנם,

הּׁשּבת: מּיֹום ּגם ּפֹועל EÎ¯·eהּׁשמּטה, . ְִִַַַַָָ≈«¿ַ
ּביניהם, הפרׁש אין ּכי עבר. ולא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹעתיד,

הּמקֹום: מּטעם ִַַַַָרק
hi¯BÎa‰ Ïk תעבֹוד לא ּבעבּור הזּכירֹו, . »«¿ְֲֲִִַַֹ

:ׁשֹור ְִֶּבבכֹור



נז d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
קדם  ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ולא "ּבגנבתֹו", ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ועֹוד ּתצא. סימנין, עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשּתביא אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(âé)epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−
:í÷éø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי , לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
צּוארֹו על E·˜iÓe.הטענה E¯bÓe E‡vÓ∑,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּׁשּברכ מה ּבכלל מּכל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומין  מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ּבגזרהֿׁשוה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ולמדּו ּפרדֹות. יצאּו .ּברכה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת .... .... ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתעניקעניקעניקעניק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניקהעניקהעניקהעניק
יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי ּבמצרים מה לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל יד-טו.הענקּתי (טו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ובספרי)

(ּכלֹומר  העניק ׁשהּקּב"ה ּדמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא הּספרי לׁשֹון ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הענקה, ּבכלל אינֹו ּכֹוכבים-ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ׁשהיּו הּמצרים ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּגרם

הענקה? ּגדר - ּבמצרים יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואי
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב הּכרת ּבתֹור - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבמצות
מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

קׁשּורה  העבד קּבלת מה-ּׁשאין-ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק
חרּות  אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ּבבד ּבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלחירּותֹו

יד. ְַָֹורחב
ׁשלמּות  ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,אלקי ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחרּור
היה  מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני-זה, עזרא עזרא עזרא עזרא עבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

aiÈ¯·Ú‰ EÈÁ‡:ּפירׁשּתיו .‰i¯·Ú‰ B‡. »ƒ»ƒ¿ƒְִֵַ»ƒ¿ƒ»
לאמה: ּבּתֹו את איׁש ימּכר ּכי ְְְִִִִֶָָֹוהּוא,

biÌ˜È¯:ּפירׁשּתיו . ≈»ְִֵַ
ciBÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰לֹו עׂשה הּטעם, . «¬≈«¬ƒֲֵַַַ

יהיה  אֹו .לגרּגרֹותי וענקים מּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּתפארת,
אח: ּבלא הּמקֹום ּכפי הּמּלה, ְְִִֵַַָָָֹּפירּוׁש

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל מׁשּפחּתֹו(ויקרא אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
יֹובל ּתׁשּובּו", ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה כא)אף אמה (שמות ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .נרצעת  אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, לאדֹון ׂשכירי והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבכלכלכלכל אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' יח)ּוּוּוּוברכברכברכברכ (טו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּיהיה  היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹעל
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכל

עזרא עזרא עזרא עזרא הראּוי. אבןאבןאבןאבן ָָ

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום אינֹו(ויקרא ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ

אּתה  'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן לבכֹורה'מקּדיׁשֹו כט)קדֹוׁש אפׁשר (ערכין אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלֹומר

הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? ׁשּבֹוהא הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן ÏÂ‡.עּלּוי, E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…
'B‚Â Ê‚˙∑רּבֹותינּו למדּו החּלּוף כה)אף ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאסּור, אבןאבןאבןאבן »…¿ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

dxezd lr `xfr oa`

fi˙Ïc·e BÊ‡· להזּכיר וטעם ּפירׁשּתיו. . ¿»¿«∆∆ְְְְִִֵַַַַ
חפׁשי, ּבצאתֹו לֹו לתת חיב אּתה ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָזה,

אזנֹו: ּתרצע לצאת, ירצה לא אם Û‡Âרק ְְִִֵֵֶַַָָָֹ¿«
Ôk ‰NÚz E˙Ó‡Ï ּתעניק העניק עם ּדבק . «¬»¿«¬∆≈ֲֲִִֵֵַַָ

אם  יׁשּלם ׁשּלם ּכמֹו רחֹוק, הּוא ואם ְְְִִֵֵַַָלֹו.
אין  ּכי ּכן, ורּבים אּלה. ׁשלׁש ואם לֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֶַָאין

נרצעת: ְִִַַָאּׁשה

giEÈÈÚa ‰L˜È ‡Ïׁשלׁש ּכתּוב מצאנּו . …ƒ¿∆¿≈∆ָָָָֹ
רׁשּות  אין ּכי ראיה וזֹו ׂשכיר. ּכימי ְְְִִִִֵֵָָָָׁשנים,
ׁשנים  מּׁשלׁש יֹותר עצמֹו ׁשּיׂשּכיר ְְְִִִֵֶַַָָָָֹלאדם
טעם  וזה ׂשכרֹו. הּנֹותן אֹותֹו לּׂשֹוכר ּכן ְְֵֵֵֶַַַַַָגם
הּוא  מׁשנה. והיה וכן, ּכפל. ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָמׁשנה,
הּׁשם  ּתאר .לּמל מׁשנה ׁשם ,לּמל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹמׁשנה
והּנה  ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ׁשנים, מּגזרת הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַּגם

לחפׁשי  יצא ּובּׁשביעית ּכי יפרׁש הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
מּׁשנת  ראיה יׁש ּגם הּׁשנה. ּבתחּלת ְְְִִִִֵַַַַָָָָָחּנם,

הּׁשּבת: מּיֹום ּגם ּפֹועל EÎ¯·eהּׁשמּטה, . ְִִַַַַָָ≈«¿ַ
ּביניהם, הפרׁש אין ּכי עבר. ולא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹעתיד,

הּמקֹום: מּטעם ִַַַַָרק
hi¯BÎa‰ Ïk תעבֹוד לא ּבעבּור הזּכירֹו, . »«¿ְֲֲִִַַֹ

:ׁשֹור ְִֶּבבכֹור
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(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑ ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ»»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

ׁשּנאמר  למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל יד)ׁשנתֹו, מעׂשר (לעיל אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני  ּמעׂשר  מה ,"וצאנ  ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש אינֹוּדגנ ּבכֹור אף ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא ·L‰.נפסל, ‰L∑ מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ְְְִִֶֶָָָָ»»¿»»ְְְְְִִֶַָָָָָ
אחד  ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)אחרת; אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹוזר, אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ונׁשחט ∑¯˜ קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ."ּבחּוץ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,העמר מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר  לצאת, ר ׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל יב)בני ּולאהרן (שמות למׁשה "וּיקרא : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא ."לילה אבןאבןאבןאבן ְְַָ

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

keÏÎ‡˙ ּכאׁשר לאכלֹו, ראּוי ׁשהּוא מי . …¿∆ְְֲִֶֶַָָ
לבאר  ׁשנית, ּפעם זה והזּכיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפירׁשּתי.

מּום: ּבעל E˙È·eמׁשּפט ‰z‡:הּכהן ּבית . ְִַַַ«»≈∆ֵֵַֹ
`kÚ¯ ÌeÓ Ïk:הּנזּכרים . …»ְִִַָ
akepÏÎ‡z EÈ¯ÚLa הּכהן אֹומר, יׁש . ƒ¿»∆…¿∆ֵֵֵַֹ

ׁשּיׁש אחר אֹומר, ויׁש לּמקּדׁש. חּוץ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹיאכלּנּו
ּבעיני: רחֹוק וזה ליׂשראל. הּוא מּום, ְְְְִֵֵֶַָָּבֹו

¯B‰h‰Â ‡Óh‰,והּטעם ּתאכלּנּו. אל ׁשב . «»≈¿«»ְְֶֶַַַָֹ

הּטהֹור. אֹו הּטמא אּתה קריאה, ְְִֵַַַָָָָּכמֹו
הּוא  טהֹור, אֹו טמא ׁשּיהיה ּבין ְְִֵֵֶֶַַַָָוהּטעם,
אם  קֹודׁש, ּבׂשר ּכי ּבעבּור לאֹוכלֹו. ְְְֲִִֶַַָמּוּתר
ׁשהזּכיר  ּובעבּור ּבכרת. הּוא טמא ְְֲֲִִֵֵֶַָָָאכלֹו
ועֹוד, ּפעמים. ׁשלׁש הזּכיר ּבׁשנה, ְְְְִִִָָָָָָֹׁשנה
הּפסח  וכן ּבּמקּדׁש, ׁשּיאכל הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעבּור

מּמּנּו: חּוץ ולא ּבּמקּדׁש ְְִִֵֵֶַָָֹיאכל
`·È·‡‰ L„Á ּבעבּור ‡˙ ּכן, נקרא . ∆…∆»»ƒְֲִֵַָ

מּמצרים. ּבצאתם אביב ּבֹו ְְִִִִֵֶַָָָָׁשהיה
ּבלא והּמ ּפסח נעׂשה לא ּכי אמרּו, כחיׁשים ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹ

ּגם  הבליהם. על הׁשיבֹותי ּוכבר ְְֲִִִֵֶֶַַָָאביב.
לאביב. מסּתּכל היה ּדין ּבית ּכי נֹודה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאנחנּו
ׁשמֹות, הּקדׁש ּבלׁשֹון לחדׁשים אין ּכי ְְֳִִִֵֵֶַַַָֹודע,
אדר  ּגם טבת ּגם ּכסליו ּגם סיון ניסן ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּכי
ּכׂשּדים. לׁשֹון הם ּבּמקרא, נזּכרים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשהם
מצאנּו, רק ניסן. חדׁש הּוא אמר ּכן ִֵֶַַַָָָָֹעל

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן ּתזּבח (ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְִַ
מ  מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ׁשאם למדּולחגיגה, ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה  מּפסּוק הרּבה ּדברים עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבֹותינּו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַָָ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑ להחמיץ ּבצק הסּפיק ולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְֲִִִֵַָֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה יב)וזה על (שמות מצרים "וּתחזק : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" kÊz¯.העם ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי עזרא עזרא עזרא עזרא ."על אבןאבןאבןאבן ְָָ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרים, ּבפסח אּלא נאמר אמר:ׁשּלא ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום ּבּיֹום (שמות א" ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבעת  ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהראׁשֹון
זביחה  ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים,
הּנׁשחטים  ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין "ולא ּכתב: ׁשאם מזהיר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּוא
אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכל
הראׁשֹון  טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבחגיגת
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב

ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, עזרא עזרא עזרא עזרא .(ע"א)ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּכאׁשר  ראׁשֹון, וטעם ּובּול. ואיתנים ְְֲִִִֵֶַַַָזיו
ּכי  הראׁשֹון, חדׁש הּנֹו האביב ִִִִִֵֶָָָָֹיּמצא
היתה  אם החדׁשים, לסּפֹור יחל ְְֳִִִִֵֶָָָָָמּׁשם
ׁשלׁשה  אֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשעברה ְְְֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשנה
ראׁשֹון. טעם וזה זה. על נחּוׁש לא ְִֶֶַַַָָָֹעׂשר,
האביב, עם העּתיקּו ז''ל קדמֹונינּו ְֱִִִֵֶַַַָָרק

אמת: ּדבריהם וכל אחרים. .ÏÈÏ‰ּדברים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָ»¿»

עֹוד  והּקרֹוב ּפרעה. רׁשּות מּתחת ְְְֲִִַַַַָֹהֹוציא
ְֲֶָאפרׁשנּו:

aÔ‡ˆ:הּפסח לחּיּוב .¯˜·e.לׁשלמים . …ְִֶַַ»»ְִִָ
ׁשאמר  אחר אלפים. ׁשלׁשת ּובקר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹוהעד,
וכן  עּזים, ּובני ּכׁשבים על לּפסחים, ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹהּכל
חמׁש ּובקר אלפים, חמׁשת לּפסחים ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָנתנּו
וכן  הּבקר. קֹודם הּפסח זכר והּנה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאֹות.

אמר  ּבמצרים ּכי אֹומר, ויׁש .ּובית ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאּתה
והראׁשֹון  יּוכל. אם ּבקר ועּתה עז, אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָּכבׂש

הּנכֹון: ַָהּוא
bıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï חמץ יּמצא ׁשּלא . ……«»»»≈ִֵֵֶָָֹ

הּפסח: ׁשחיטת ÈBÚּבעת ÌÁÏ:לזּכרֹון . ְְִֵֶַַַ∆∆ƒְִָ
EÈiÁ ÈÓÈ Ïk:ׁשנה ּבכל . …¿≈«∆ְָָָ

c·¯Úa ÁaÊz ¯L‡:הּפסח ּבׂשר ׁשהּוא . ¬∆ƒ¿«»∆∆ְֶֶַַַ



נט d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑ ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ»»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

ׁשּנאמר  למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל יד)ׁשנתֹו, מעׂשר (לעיל אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני  ּמעׂשר  מה ,"וצאנ  ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש אינֹוּדגנ ּבכֹור אף ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא ·L‰.נפסל, ‰L∑ מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ְְְִִֶֶָָָָ»»¿»»ְְְְְִִֶַָָָָָ
אחד  ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)אחרת; אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹוזר, אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ונׁשחט ∑¯˜ קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ."ּבחּוץ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,העמר מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר  לצאת, ר ׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל יב)בני ּולאהרן (שמות למׁשה "וּיקרא : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא ."לילה אבןאבןאבןאבן ְְַָ

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

keÏÎ‡˙ ּכאׁשר לאכלֹו, ראּוי ׁשהּוא מי . …¿∆ְְֲִֶֶַָָ
לבאר  ׁשנית, ּפעם זה והזּכיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפירׁשּתי.

מּום: ּבעל E˙È·eמׁשּפט ‰z‡:הּכהן ּבית . ְִַַַ«»≈∆ֵֵַֹ
`kÚ¯ ÌeÓ Ïk:הּנזּכרים . …»ְִִַָ
akepÏÎ‡z EÈ¯ÚLa הּכהן אֹומר, יׁש . ƒ¿»∆…¿∆ֵֵֵַֹ

ׁשּיׁש אחר אֹומר, ויׁש לּמקּדׁש. חּוץ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹיאכלּנּו
ּבעיני: רחֹוק וזה ליׂשראל. הּוא מּום, ְְְְִֵֵֶַָָּבֹו

¯B‰h‰Â ‡Óh‰,והּטעם ּתאכלּנּו. אל ׁשב . «»≈¿«»ְְֶֶַַַָֹ

הּטהֹור. אֹו הּטמא אּתה קריאה, ְְִֵַַַָָָָּכמֹו
הּוא  טהֹור, אֹו טמא ׁשּיהיה ּבין ְְִֵֵֶֶַַַָָוהּטעם,
אם  קֹודׁש, ּבׂשר ּכי ּבעבּור לאֹוכלֹו. ְְְֲִִֶַַָמּוּתר
ׁשהזּכיר  ּובעבּור ּבכרת. הּוא טמא ְְֲֲִִֵֵֶַָָָאכלֹו
ועֹוד, ּפעמים. ׁשלׁש הזּכיר ּבׁשנה, ְְְְִִִָָָָָָֹׁשנה
הּפסח  וכן ּבּמקּדׁש, ׁשּיאכל הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעבּור

מּמּנּו: חּוץ ולא ּבּמקּדׁש ְְִִֵֵֶַָָֹיאכל
`·È·‡‰ L„Á ּבעבּור ‡˙ ּכן, נקרא . ∆…∆»»ƒְֲִֵַָ

מּמצרים. ּבצאתם אביב ּבֹו ְְִִִִֵֶַָָָָׁשהיה
ּבלא והּמ ּפסח נעׂשה לא ּכי אמרּו, כחיׁשים ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹ

ּגם  הבליהם. על הׁשיבֹותי ּוכבר ְְֲִִִֵֶֶַַָָאביב.
לאביב. מסּתּכל היה ּדין ּבית ּכי נֹודה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאנחנּו
ׁשמֹות, הּקדׁש ּבלׁשֹון לחדׁשים אין ּכי ְְֳִִִֵֵֶַַַָֹודע,
אדר  ּגם טבת ּגם ּכסליו ּגם סיון ניסן ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּכי
ּכׂשּדים. לׁשֹון הם ּבּמקרא, נזּכרים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשהם
מצאנּו, רק ניסן. חדׁש הּוא אמר ּכן ִֵֶַַַָָָָֹעל

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן ּתזּבח (ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְִַ
מ  מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ׁשאם למדּולחגיגה, ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה  מּפסּוק הרּבה ּדברים עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבֹותינּו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַָָ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑ להחמיץ ּבצק הסּפיק ולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְֲִִִֵַָֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה יב)וזה על (שמות מצרים "וּתחזק : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" kÊz¯.העם ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי עזרא עזרא עזרא עזרא ."על אבןאבןאבןאבן ְָָ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרים, ּבפסח אּלא נאמר אמר:ׁשּלא ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום ּבּיֹום (שמות א" ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבעת  ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהראׁשֹון
זביחה  ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים,
הּנׁשחטים  ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין "ולא ּכתב: ׁשאם מזהיר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּוא
אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכל
הראׁשֹון  טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבחגיגת
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב

ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, עזרא עזרא עזרא עזרא .(ע"א)ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּכאׁשר  ראׁשֹון, וטעם ּובּול. ואיתנים ְְֲִִִֵֶַַַָזיו
ּכי  הראׁשֹון, חדׁש הּנֹו האביב ִִִִִֵֶָָָָֹיּמצא
היתה  אם החדׁשים, לסּפֹור יחל ְְֳִִִִֵֶָָָָָמּׁשם
ׁשלׁשה  אֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשעברה ְְְֵֶֶָָָָָָָֹֹׁשנה
ראׁשֹון. טעם וזה זה. על נחּוׁש לא ְִֶֶַַַָָָֹעׂשר,
האביב, עם העּתיקּו ז''ל קדמֹונינּו ְֱִִִֵֶַַַָָרק

אמת: ּדבריהם וכל אחרים. .ÏÈÏ‰ּדברים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָ»¿»

עֹוד  והּקרֹוב ּפרעה. רׁשּות מּתחת ְְְֲִִַַַַָֹהֹוציא
ְֲֶָאפרׁשנּו:

aÔ‡ˆ:הּפסח לחּיּוב .¯˜·e.לׁשלמים . …ְִֶַַ»»ְִִָ
ׁשאמר  אחר אלפים. ׁשלׁשת ּובקר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹוהעד,
וכן  עּזים, ּובני ּכׁשבים על לּפסחים, ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹהּכל
חמׁש ּובקר אלפים, חמׁשת לּפסחים ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָנתנּו
וכן  הּבקר. קֹודם הּפסח זכר והּנה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאֹות.

אמר  ּבמצרים ּכי אֹומר, ויׁש .ּובית ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָאּתה
והראׁשֹון  יּוכל. אם ּבקר ועּתה עז, אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָּכבׂש

הּנכֹון: ַָהּוא
bıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï חמץ יּמצא ׁשּלא . ……«»»»≈ִֵֵֶָָֹ

הּפסח: ׁשחיטת ÈBÚּבעת ÌÁÏ:לזּכרֹון . ְְִֵֶַַַ∆∆ƒְִָ
EÈiÁ ÈÓÈ Ïk:ׁשנה ּבכל . …¿≈«∆ְָָָ

c·¯Úa ÁaÊz ¯L‡:הּפסח ּבׂשר ׁשהּוא . ¬∆ƒ¿«»∆∆ְֶֶַַַ
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(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי) ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לבית  ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׂשרפה  אבןאבןאבןאבן ְֵַָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
טֹוב  יֹום מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה עזרא עזרא עזרא עזרא .(חגיגה אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת וׁשּׁשה : ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. ׁשהרי מן הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ּבּכלל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשביעי
ׁשהּכתּוב  הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצא,

ׁשּנאמר  חֹובה, יב)קבעֹו מּצֹות"(שמות ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְְֱֶֶֶֶַַָָָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְֲִַַָָָָֹ
ּומׁשּתה, מאכל ׁשל ּכנּופיא יג)לׁשֹון אחר: אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכל אבןאבןאבןאבן ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

eLÓM‰ ‡B·k ·¯Úa:ּפירׁשּתיו .„ÚBÓ »»∆¿«∆∆ְִֵַ≈
ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ מֹועד ּכי ּפסח, אל ׁשב . ≈¿ƒƒ¿»ƒִֵֶֶַָ

ּדבק  ואינּנּו מּמצרים. יצאּו האביב ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחדׁש
הּׁשמׁש: ּכבֹוא ְִֶֶַעם

fzÏM·eויבּׁשלּו וכן, ּבאׁש. ּפירׁשּתיו, . ƒ«¿»ְְְְִֵֵֵַַַָ
ׁשּלא  ּובּׁשלּת, והזּכיר ּבאׁש. הּפסח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

חי: aa˜¯יאכלּנּו ˙ÈÙe,הּמכחיׁשים אמרּו . ְֶַֹ»ƒ»«…∆ְְִִַַָ
ואנחנּו וארצֹו. ּביתֹו אל קדׁש ּביֹום יל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּכי
על  אם ּכי ּבמצֹות, ּדעּתנּו על נסמֹו ְְְְִִִִֵַַַֹלא
הּׁשמיני  ּבּיֹום מצאנּו והּנה הּתֹורה. ְְְִִִִֵֵַַַַָָָמעּתיקי

וכתּוב  קדׁש. יֹום והּוא העם, את ְְִֶֶַָָָֹׁשּלח
הּׁשביעי  לחדׁש ּוׁשלׁשה עׂשרים ּוביֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹאחר,
הּפירּוׁש ּכי אֹומרים, יׁש העם. את ְִִִֵֵֶַַָָׁשּלח
החֹול, ּוביֹום הּוא. ּכאׁשר ְְֲֳֵֶֶַַָלאהליהם,
לירּוׁשלים. סביב ,לאהלי והלכּת ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלארצם.

ּבחֹול: ארצֹו אל יל ְְִֵֵֶַָּומּׁשם
gÌÈÓÈ ˙LL מהחל הּקדמֹונים, אמרּו . ≈∆»ƒְְִֵֵַַָָ

ּדבק  הּׁשביעי ּבּיֹום להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָחרמׁש.
ּפאה  אל מּפאה והבּדילֹו ימים, ׁשׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעם
ולא  מלאכה, תעׂשה לא להזהיר ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹאחרת,

מלאכת  ּכל והּטעם, מלאכה. ּכל ְְְֶֶַַַַָָָָָאמר
ׁשם  מלאכה, ּכל ׁשאמר ּובמקֹום ְְֲֶַָָָָָָָעבֹודה.
ׁשהּוא  הּפסח הזּכיר וכאׁשר .א ְְֲִִֶֶֶַַַַָּכתּוב
החג  הזּכיר הּכבֹוד, מקֹום אל לבא ְְִִֶַַַַָָָֹחּיב
ּתרּועה  יֹום הזּכיר ולא הּׁשליׁשי, ּגם ְְְְִִִִִֵַַַָֹהּׁשני,
מתחּבר  הּצּבּור אין ּכי העׂשֹור, ְְִִִֵֵֶַַָויֹום

ְִַָּבּמקּדׁש:
i˙qÓ.הנּו''ן להתּבּלע ,''הּסמ ּדגׁשּות . ƒ«ְְְִֵֵַַַַַָ

יד: הרמת ּכטעם נס, מּגזרת „·˙והּמּלה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָƒ¿«
E„È:ולׁשלמים לעֹולה . »¿ְְְִִָָ

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א  מׂשּמח אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה ׁשּלאם .ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿמנת אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין עזרא עזרא עזרא עזרא .(סוכה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEcáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´
øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬

éøòLa:E ¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל עזרא עזרא עזרא עזרא .(שם)לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשלמי אבןאבןאבןאבן ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

dxezd lr `xfr oa`

ai˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂעבּד עם ּדבק . ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְִֵַָ
:ֲֶַָואמת

biE·˜iÓe E¯bÓ EtÒ‡a נקרא ּכן על . ¿»¿¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְִֵַָ
האסיף: ִַָָחג

eh‚Áz הּזבח ּתזּבח הּצּבּור.. על והּטעם, . »…ְְִִֶַַַַַַַַ

ּוׁשלמים. עֹולֹות לעׂשֹות ליחיד ּתחֹוג, טעם ְְֲִִַַַָָָאֹו
ּבעבּור  זה ּתעׂשה והּטעם, .יברכ ּכי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָוהעד,
,ּתבּואת ּבכל והֹוסיף הּׁשם. אֹות ְְְְְִֵֵֵֶַָָׁשּבר
הארץ: ׁשהֹוציאה הּתבּואה ּברּכת על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלבאר

EÈ„È ‰NÚÓ:ואּומנּות ּבסחֹורה .C‡ ˙ÈÈ‰Â «¬≈»∆ְְִָָ¿»ƒ»«

ÁÓNויׁש הּסּוּכֹות. ּבחג לׂשמֹוח מצוה . »≈«ְְְְִִֵַַַָ
ׂשמח: לעֹולם וּתהיה לעתיד, יברכ ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹומר,

ּכן:‡Cוטעם אם ּכי ּתהיה לא ּכי . ְַַ«ְִִִִֵֶֹ
fh‰‡¯È ‡ÏÂ:יד נדבת מּסת זהּו .˙‡ ¿…≈»∆ְְִִֶַַָ∆

'‰ Èt:ּפירׁשּתיו . ¿≈ְִֵַ



סי d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי) ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לבית  ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׂשרפה  אבןאבןאבןאבן ְֵַָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
טֹוב  יֹום מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה עזרא עזרא עזרא עזרא .(חגיגה אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת וׁשּׁשה : ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. ׁשהרי מן הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ּבּכלל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשביעי
ׁשהּכתּוב  הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצא,

ׁשּנאמר  חֹובה, יב)קבעֹו מּצֹות"(שמות ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְְֱֶֶֶֶַַָָָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְֲִַַָָָָֹ
ּומׁשּתה, מאכל ׁשל ּכנּופיא יג)לׁשֹון אחר: אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכל אבןאבןאבןאבן ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

eLÓM‰ ‡B·k ·¯Úa:ּפירׁשּתיו .„ÚBÓ »»∆¿«∆∆ְִֵַ≈
ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ מֹועד ּכי ּפסח, אל ׁשב . ≈¿ƒƒ¿»ƒִֵֶֶַָ

ּדבק  ואינּנּו מּמצרים. יצאּו האביב ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחדׁש
הּׁשמׁש: ּכבֹוא ְִֶֶַעם

fzÏM·eויבּׁשלּו וכן, ּבאׁש. ּפירׁשּתיו, . ƒ«¿»ְְְְִֵֵֵַַַָ
ׁשּלא  ּובּׁשלּת, והזּכיר ּבאׁש. הּפסח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

חי: aa˜¯יאכלּנּו ˙ÈÙe,הּמכחיׁשים אמרּו . ְֶַֹ»ƒ»«…∆ְְִִַַָ
ואנחנּו וארצֹו. ּביתֹו אל קדׁש ּביֹום יל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּכי
על  אם ּכי ּבמצֹות, ּדעּתנּו על נסמֹו ְְְְִִִִֵַַַֹלא
הּׁשמיני  ּבּיֹום מצאנּו והּנה הּתֹורה. ְְְִִִִֵֵַַַַָָָמעּתיקי

וכתּוב  קדׁש. יֹום והּוא העם, את ְְִֶֶַָָָֹׁשּלח
הּׁשביעי  לחדׁש ּוׁשלׁשה עׂשרים ּוביֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹאחר,
הּפירּוׁש ּכי אֹומרים, יׁש העם. את ְִִִֵֵֶַַָָׁשּלח
החֹול, ּוביֹום הּוא. ּכאׁשר ְְֲֳֵֶֶַַָלאהליהם,
לירּוׁשלים. סביב ,לאהלי והלכּת ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלארצם.

ּבחֹול: ארצֹו אל יל ְְִֵֵֶַָּומּׁשם
gÌÈÓÈ ˙LL מהחל הּקדמֹונים, אמרּו . ≈∆»ƒְְִֵֵַַָָ

ּדבק  הּׁשביעי ּבּיֹום להיֹות ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָחרמׁש.
ּפאה  אל מּפאה והבּדילֹו ימים, ׁשׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעם
ולא  מלאכה, תעׂשה לא להזהיר ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹאחרת,

מלאכת  ּכל והּטעם, מלאכה. ּכל ְְְֶֶַַַַָָָָָאמר
ׁשם  מלאכה, ּכל ׁשאמר ּובמקֹום ְְֲֶַָָָָָָָעבֹודה.
ׁשהּוא  הּפסח הזּכיר וכאׁשר .א ְְֲִִֶֶֶַַַַָּכתּוב
החג  הזּכיר הּכבֹוד, מקֹום אל לבא ְְִִֶַַַַָָָֹחּיב
ּתרּועה  יֹום הזּכיר ולא הּׁשליׁשי, ּגם ְְְְִִִִִֵַַַָֹהּׁשני,
מתחּבר  הּצּבּור אין ּכי העׂשֹור, ְְִִִֵֵֶַַָויֹום

ְִַָּבּמקּדׁש:
i˙qÓ.הנּו''ן להתּבּלע ,''הּסמ ּדגׁשּות . ƒ«ְְְִֵֵַַַַַָ

יד: הרמת ּכטעם נס, מּגזרת „·˙והּמּלה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָƒ¿«
E„È:ולׁשלמים לעֹולה . »¿ְְְִִָָ

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א  מׂשּמח אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה ׁשּלאם .ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿמנת אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין עזרא עזרא עזרא עזרא .(סוכה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEcáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´
øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬

éøòLa:E ¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל עזרא עזרא עזרא עזרא .(שם)לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשלמי אבןאבןאבןאבן ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

dxezd lr `xfr oa`

ai˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂעבּד עם ּדבק . ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְִֵַָ
:ֲֶַָואמת

biE·˜iÓe E¯bÓ EtÒ‡a נקרא ּכן על . ¿»¿¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְִֵַָ
האסיף: ִַָָחג

eh‚Áz הּזבח ּתזּבח הּצּבּור.. על והּטעם, . »…ְְִִֶַַַַַַַַ

ּוׁשלמים. עֹולֹות לעׂשֹות ליחיד ּתחֹוג, טעם ְְֲִִַַַָָָאֹו
ּבעבּור  זה ּתעׂשה והּטעם, .יברכ ּכי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָוהעד,
,ּתבּואת ּבכל והֹוסיף הּׁשם. אֹות ְְְְְִֵֵֵֶַָָׁשּבר
הארץ: ׁשהֹוציאה הּתבּואה ּברּכת על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלבאר

EÈ„È ‰NÚÓ:ואּומנּות ּבסחֹורה .C‡ ˙ÈÈ‰Â «¬≈»∆ְְִָָ¿»ƒ»«

ÁÓNויׁש הּסּוּכֹות. ּבחג לׂשמֹוח מצוה . »≈«ְְְְִִֵַַַָ
ׂשמח: לעֹולם וּתהיה לעתיד, יברכ ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹומר,

ּכן:‡Cוטעם אם ּכי ּתהיה לא ּכי . ְַַ«ְִִִִֵֶֹ
fh‰‡¯È ‡ÏÂ:יד נדבת מּסת זהּו .˙‡ ¿…≈»∆ְְִִֶַַָ∆

'‰ Èt:ּפירׁשּתיו . ¿≈ְִֵַ



d`xסב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

ידידידידֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכממממּתּתּתּתנתנתנתנת יז)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (טז, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָ
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן רש"י),(פסוק (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש .יד נדבת מּסת נקט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

להעביר  - ותפקיד חֹובה מּלּוי ּבס־הּכל היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים לא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹולכן
נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה לתת עליו א העני. ׁשל ׁשּלֹו, הּכסף את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלעני
זה  ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ׁשאינֹו ּבאדם מדּבר לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואּלּו
מי  ּכי למּתנה, נדבה וקדמה לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו ׁשאף־על־ּפי־כן הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכסף

מּתנה. ּבדר לתת זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנֹותן
סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

áò÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äàø úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל האם כדאי להשקיע מרץ בבנין מקוה חדשה.

ולפלא גם הספק בזה, בה בשעה שידוע גודל הענין וחשיבותו, וכמו ששמעתי כ"פ מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עד כמה הקפידו רבותנו נשיאינו, שיהיו השיפורים במדה הכי גדולה 

]ופשיטא שאין המדובר בשיפורים הנוגעים ע"פ דין, דמאי קמ"ל, כ"א הכוונה לשיפורים חיצונים אלו 

שמושכים את לב ]...[ דהאדם, ולאו מכללא איתמר אלא בפירוש איתמר מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שלזה 

נתכוונו[. אלא שפשוט גם זה שצ"ל הבני' עם כל ההדורים גם ע"פ דין וכידוע דברי התשב"ץ שבמקוה 

צריכים לצאת ידי כל הדיעות בזה.

הענין  יקרב  צדקנו  משיח  ביאת  מבשר  הנביא  אלי'  וכו'  מביאה  שטהרה  שכיון  רצון  ויהי 

הנ"ל הגאולה מכל ענינים המבלבלים להפצת היהדות המסורתית כפי הדרוש וכאו"א מאתנו בתכ"י 

וכמבואר באחת  ומצאת,  דרז"ל  ובודאי תקוים ההבטחה  דויגעת  ובאופן  בו,  ככל התלוי  בזה  יעשה 

ההתועדות, הדיוק בתיבת ומצאת, שהתוצאות תהיינה שלא בערך יותר מאשר היגיעה עד שיכונו בשם 

מציאה, וק"ל.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו אשר מסור בלו"נ למוסדות חב"ד אשר במחנם הט' ובודאי שגם 

בזה הרי יוסיף כהנה וכהנה מתאים לחשיבות הענין וערכו, ויהי רצון שגם בהשתדלותו בזה יהי' הענין 

דויגעת ומצאת וככל הפירוש דלעיל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט בכלל ובפרט.



סג d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

ידידידידֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכממממּתּתּתּתנתנתנתנת יז)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (טז, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָ
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן רש"י),(פסוק (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש .יד נדבת מּסת נקט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

להעביר  - ותפקיד חֹובה מּלּוי ּבס־הּכל היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים לא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹולכן
נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה לתת עליו א העני. ׁשל ׁשּלֹו, הּכסף את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלעני
זה  ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ׁשאינֹו ּבאדם מדּבר לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואּלּו
מי  ּכי למּתנה, נדבה וקדמה לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו ׁשאף־על־ּפי־כן הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכסף

מּתנה. ּבדר לתת זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנֹותן
סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

áò÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äàø úùøôì äøèôä

לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א מנחם אב
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד מנחם אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב מנחם אב 
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה מנחם אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי -  כ"ג מנחם אב
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו מנחם אב
פרק קיט מפסוק קצז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מנחם אב
פרק כ 

מפרק קכ עד סוף פרק קלה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



סד             

מנחםֿאב  כ"א ראשון יום
אגרת ז             
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ה.1. טז, ו.2.תהלים 3.שם,  שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' 4.האדם    אלא מצאתי לא "לע"ע

וי"ל  ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה כ.5.שלא לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א בלק"א

             

מנחםֿאב  כ"ב שני יום
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יג.9. קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, זח"ג



סה              

מנחםֿאב  כ"א ראשון יום
אגרת ז             
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ה.1. טז, ו.2.תהלים 3.שם,  שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' 4.האדם    אלא מצאתי לא "לע"ע
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ב.21. פא, זח"ג
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לג.30. טז, יב.1.משלי י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, תהלים

             

מנחםֿאב  כ"ו שישי יום
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מנחםֿאב  כ"ה חמישי יום
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לג.30. טז, יב.1.משלי י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, תהלים

             

מנחםֿאב  כ"ו שישי יום
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

וכבקשתו יזכירו את בנו שליט"א עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

וכמו שכתבתי כמדומה לי גם בעבר, הרי גזע צור מחצבתו מסייעתו לבריאות הגוף והנפש גם 

)נדפס בהיום יום )כ"ח  וגו' עזוב תעזוב עמו  יחד, וכידוע פתגם הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור 

שבט תש"ג((.

ומענין לענין ולפתיחת מכתבו, למלאות מאתים שנה להסתלקות הילולא של הבעש"ט.

ותורת  תורתו  מעינות  להפצת  גדולה  הכי  התעוררות  שתהי'  מאד  במאד  הדבר  שנכון  מובן 

קאתי  אימתי  על שאלתו  של הבעש"ט,  האגה"ק  וכידוע  הוא,  חד  אשר  תלמידיו,  ותלמידי  תלמידיו 

מר, והמענה לכשיפוצו מעינותיך חוצה, אשר בזה הדיוק בכל: דוקא עד שיגיעו חוצה, ובאופן דהפצה 

דוקא, ולא רק הסברות וביאורים אלא המעינות, ודלא כאותם הטועים, אשר בכדי לקיים ההפצה, 

מוכרחים להעתיק תוכן המאמרים למושגים של חכמות חיצוניות להבדיל ולהלבישם דוקא באותיות 

וענינים של הטבע ולשלול הנס ואפשרותו, ולשלול הקישור שבין התורה והמצות מעשיות שבתוכנן 

וכו'.

ומובן גם בשכל דנפש הבהמית, אשר פשרות אפשר להיות בכו"כ אופנים ועאכו"כ ענין השקר, 

משא"כ האמת היא כוללת רק אחת ]אף שיכולים להשיגה ולבוא אלי' בכמה דרכים; אם דרך חב"ד, 

השכל שבנשמה, או דרך חג"ת )הרגש שבלב( או דרך נה"י )מעשה( שברגל וכללות האברים, אבל סו"ס 

חב"ד  למן  הגשמים,  והאברים  הרוחנים  האברים  הנפש,  כחות  כל  יחדרו  והמצוה  שהתורה  מוכרח[ 

עד נה"י, מקדקדו ועד כף רגלו, וגם כחות התענוג והרצון, אף שההליכה לקדושה ולטוב הוא כמצוה 

בתורתנו, מעט מעט וגו'.

ז.א.  האמור,  ובאופן  בהאמור  השפעתו  ינצל  אשר  לכתבו,  מתאים  ותקותי, 

והרצאות  לימוד  של  ענין  רק  ולא  היא  שלימה  תורה  החסידות  תורת  אשר  האמת,  להדרכת 

שאין  שכיון  אלא  החול,  בימות  גם  להנהגה  בהנוגע  גם  אלא  מופשטות,  פילוסופיות 

שהתחלת  סוג  "רגל",  של  בענינים  צ"ל  עמו  הדבור  שהתחלת  סוג  ישנו  שוות,  דיעותיהם 

אך  בזה  האריכות  לדכוותי'  ובודאי  שכל,  של  בענינים  וסוג  רגש,  של  בענינים  עמו  הדבור 

למותר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



היום יום . . . עב

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּבַ ּוק ָטרּוד  ּשׁ ּבַ ָהְלכֹו  ּבְ ם  ּגַ ר  ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ ּבְ קּות  ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח . ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

ֲעִנּיֹות  יֵמי ַהּתַ ַבד ּבִ ֲחִרית, ֵאין ְלָבֵרְך – ִמּלְ ה ׁשַ "ּב[ ָאַמר: ֹקֶדם ְרִחיַצת ַהּפֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ – ּבִ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ּכִ ָבֵאר,  ַוּיְ ִמּיּות.  ׁשְ ּגַ ּבַ ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ֳארֹו  ּתָ ׁש"  רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ּתָ ַעל"  ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עג היום יום . . . 

ּגֶֹדל  ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ָלַאְדמֹו"ר  ַהֲחִסיִדים  רּו  ִסּפְ ַהְידּוָעה,  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְזַמן  ּבִ י:  ַרּבִ י  ִמּפִ י  ַרּבִ ל  ְמֻקּבָ
ם  ַעל ׁשֵ ה ֶאת ַהּבַ י ְמַכּנֶ ְך ָהָיה ָהַרּבִ ָבא – ּכָ י: ַהּסָ ִדים. ָעָנה ָהַרּבִ ְתַנּגְ ׁשּוֵטי ַהּמִ ּסֹוְבִלים ִמּפְ ּסּוִרים ׁשֶ ַהּיִ
י – ָהַרב  מֶעְזִריְטׁש, ָהַרּבִ ָהִייִתי ּבְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ׁשּוִטים. ּבַ הּוִדים ַהּפְ יֹוֵתר ֶאת ַהּיְ טֹוב – ָאַהב ּבְ
ָרֵאל  ם טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ יד – ָאַמר: ַמְרּגְ ּגִ ַהּמַ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ִהיא ַאֲהַבת ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֵעֶדן,  ָמָתם  ִנׁשְ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה  ים  ּוְקדֹוׁשִ יִקים  ַצּדִ ]=ֵזֶכר  זי"ע  נ"ע  זצוקללה"ה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ָאְמרּו  ֶ י ַמה ּשׁ ים טֹוִבים( ", ַעל ּפִ ה ּוַמֲעׂשִ ת ָצִריְך לֹוַמר "ְלתֹוָרה )ּוְלֻחּפָ ם ַעל ּבַ ּגַ ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[ ׁשֶ

ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ יז, א(  ָרכֹות  )ּבְ ַרַז"ל 
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער 
ספור בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און 

דערהערען דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית.  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ְוַחּיּות  ה טֹוָבה  ִמּדָ ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[  ָצִריְך  ִסּפּור  ל  ּכָ ים;  ַחּיִ ּבַ ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה  ל  ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת,  ֵיׁש 

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ִניִמית ּבְ ּפְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ ן הּוא  ּכֵ ל ַהֶחְסרֹונֹות..  ּכָ ן ֶאת  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ִלְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ן ֶרַוח ַרב,  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עד            

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"א ראשון, יום    

      
       

        
פד)בגמרא "לא (פסחים הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו תותירו
תותירו") ("לא תעשה לא נאמר שבתחילה כיון יהודה לרבי
לוקים  שאין מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש עשה כך ואחר
בגלל  נותר איסור על לוקים אין יעקב ולרבי זה, לאו על

מעשה. בו שאין
על  לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
ומצה  חמץ בהל' וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא כי נותר

ג) מעשה,(יא, בו ועשה בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם פסק
גם  והרי מנותר, זה לאו נשתנה מה השאלה, ונשאלת לוקה.

נותר? כמו שריפה של לעשה ניתק חמץ איסור
והביאור:

לוקין  שאין שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הל' בתחילת
לאווין  שני קיימים כאשר אמור אינו לעשה הניתק לאו על
למצות  הפרטים בכל שווה אינה המצותֿעשה כאשר או

הלאֿתעשה.
שלוק  הרמב"ם פסק בחמץ מדוע להבין ניתן זה ים לפי

יש  בחמץ עשה: מצות גם לו שמשוייכת למרות האיסור על
מהעשה  פטורות נשים - והלאֿתעשה העשה בין הבדל
חייבות  אבל גרמא, שהזמן מצותֿעשה היא כי ('תשביתו')
את  'מנתק' העשה אין זה ובכגון יראה"), ("בל תעשה' ב'לא

הלאֿתעשה.
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום    

       
          
         
         

       
להקשות: ויש

מועילה  מה צדוקי, הוא הגדול הכהן שמא חשש יש אם
כדעת  לנהוג היא התורה מצוות לדעתו הרי השבועה,

חלה אינה מצוה לבטל ששבועה ומאחר (שבועות הצדוקים,

א) תוקף?כז, חסרת שבועה זו הרי
סופר' ה'חתם קע"ו)ומבאר סי' או"ח ש"אין (שו"ת זה דין :

אינם  והצדוקים חז"ל, דרשוהו המצוה" את לבטל נשבעין
אם  אף מחייבת השבועה ולכן, זו. בדרשה אף מאמינים

המצוה. את מבטלת היא כהן אותו לדעת
בית  שלוחי "אנו השבועה לשון מאריכות הסבר: ועוד
גדול  כהן שמינוי נראה דין", בית ושליח שלוחינו ואתה דין

שלוחם ונעשה דין בית ידי על ד"ה נקבע תוס' יומא (ראה כה"ג

ב) ישנה יב, שאם בשבועה עימו מתנים ב"ד ושלוחי
ולכן  תיפסל. ועבודתו גדול ככהן מינויו יתבטל מדבריהם
שבועה  זו אין פסולה שעבודתו מאחר כי חלה, כן השבועה
לביטול  (בנוסף השבועה על לעבור ירצה ולא המצוה, לבטל

יוה"כ). עבודת
אמת' ב)וה'שפת יח, תירץ:(יומא

כ'שבועת  חלה לא המצוה לבטל שבועה אם גם א.
שוא'. 'שבועת משום עליה חייב ביטוי',

חז"ל  דברי על לעבור חשודים הצדוקים אמנם ב.
להם  מותר לשיטתם, גם אך הכוזבת, כדעתם ולעשות
כנאמר  הגדול, דין בית הוראת מצד חז"ל כדברי לעשות
"אפילו  - ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא

ימין" שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך (רש"י אומר

יא) ז, חז"ל דברים כהוראת לעשות נשבעים כאשר כן, ואם .
שיטתם. לפי גם חלה והשבועה מצוה, ביטול כאן אין

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום   

       
       

חודש  עשר שנים חיה אינה טריפה כי לכך, (הל'הסיבה

ה"א) פי"א 'חי'.שחיטה נחשבת אינה ולכן ,
ב)בגמרא יא, ששעיר (חולין - זה לדין אחר הסבר מובא

השעירים, שני על שהוטל הגורל פסול: טריפה, המשתלח
ראוי  הוא אם רק לעזאזל שיישלח השעיר את קובע

לקרבן. פסולה הרי וטריפה לה', להקריבו
הוא  אם אלא השעיר את לפסול אין זה הסבר לפי ואכן,
"יעמד  מהפסוק הוא הלימוד אם אך ההגרלה, קודם נטרף
כך  ואם ההגרלה, לאחר ייטרף אם גם לפוסלו יש חי",

מן  זו הלכה לומדת הגמרא אין מדוע השאלה: נשאלת
חי" "יעמד למלך)הפסוק ?(משנה

בדיני  הרשב"א חידוש יסוד על איגר הגר"ע זאת מיישב
טריפה:

קובעת ה"כ)ההלכה פ"ו שחיטה ;(הל' דמי" כנטול יתר "כל
הבהמה  היתה ('נטול'), חסר היה שאילו בבהמה אבר
('יתר'), איבר מאותו איברים בכפל נבראה אם גם - נטרפת

טריפה. היא
הרשב"א  כתב חודש, עשר שנים חיה אינה שטריפה ואף

צ"ו) סי' ח"א יכולה (שו"ת כנטול' 'יתר מחמת זו שטריפה ,
כנטול יתר "כל כי חודש, עשר משנים יותר "לחיות

            

כנטול .ולא
מוב  זה, מהפסוק לפי זה דין לומדת הגמרא אין מדוע ן

שנים  מעל הוא המשתלח השעיר גיל שהרי חי", "יעמד
מחמת  טריפה גם טריפה. בחזקת שאינו כך חודש, עשר
שנים  מעל חי הוא שהרי זה מלימוד לפסול אין כנטול' 'יתר
לימוד  כך, ואם חי". "יעמד בבחינת הוא והרי חודש, עשר
ואינו  היות כי כנטול', 'יתר שמחמת טריפה רק פוסל הגמרא
"אין  כי לעזאזל מלהישלח גם נפסל הוא להקרבה ראוי

לה'". הראוי בדבר אלא לעזאזל קובע הגורל
בטריפה  עוסק אינו שלפנינו בהלכה הרמב"ם ואילו
הקודמים  מדבריו כבר למדנו זאת כי כנטול'. 'יתר מחמת
שוין  שיהיו מצותן הכיפורים יום שעירי "שני י"ד), (בהלכה
אין  כפול איבר לו יש אחד שעיר וכאשר וכו'", במראה
חי", מ"יעמד הלימוד את הביא ולכן השעירים! בין שוויון

ההגרלה. לאחר השעיר נטרף אם גם לפסול כדי
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום ?   

       
   

למלך': ה'משנה והקשה
ממון נזקי ה"ב)בהלכות "שלמים (פ"ח הרמב"ם כתב

מבשרה", גובה שהזיקה תודה וכן מבשרם... גובה שהזיקו
הוא" בעלים ממון קלים ש"קדשים הגלילי יוסי ר' כדעת

ב) יג, שם אמר ד "ה ותוס' ב. יב, מדוע (ב "ק הוא בעלים ממון ואם .
שלמיו? את למכור יכול אינו

החושן' ה'קצות א)ומבאר ס"ק ת"ו :(סי'
שהבעלים  זה לענין רק בעלים ממון הם קלים קדשים
ומה  לאכלו. יוכל והקונה בחיים הבשר את למכור יוכלו
כלום, עשה לא ושלמיו עולתו שהמוכר כאן הרמב"ם שכתב
על  ולא הראשונים בעליו שם על אותו שמקריבים כוונתו
הבעלים  שם על אלא נזבח הזבח אין כי הקונה, שם

רש"י כדברי אותו, ב)שהקדישו פט, פסחים המוכר, "המוכר (ד"ה

כלו  עשה לא אחר בה להתכפר קריבה עולתו העולה שאין ם,
הראשונים". הבעלים לשם אלא

הרמב"ם כתב ה"ד)והנה, פ"ו המוקדשין פסולי שאם (הל'
האחד  שיתן עד יקרבו לא אלו "הרי קרבנות, כמה התערבו
לסמוך  צריך הקרבנות מבעלי אחד כל כי לחבירו", חלקו

שלו. הקרבן ראש על
הגרע"א נ"ד)והקשה אות זבחים אינם (משניות הבעלים אם :

בשלו  חלק יתן אחד כל איך קרבנם, את למכור יכולים
לחבירו?

משמעות  מובן: הדבר ה'קצות', של הסברו לפי אך
א)הגמרא ו, על (זבחים להיעשות יכולה הקרבן שסמיכת היא

מתייחס  הקרבן שאין אף לו, שייך הקרבן שבשר מי ידי
והרי  לו, שיש הבשר חלק את לחברו נותן אחד וכל אליו

בעלים ממון הם קלים קדשים זה תוספתא,לענין יחזקאל, (חזון

ה"ז) פ"ז .פסחים

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום     

        
     

כורחה  בעל אשתו את לגרש שליח ששלח באדם מעשה
ביהודה' ה'נודע עה)ופסק סי' קמא מגורשת,(אבהע"ז אינה כי

כורחה, בעל אשתו את לגרש יכול האיש הדין שמן ואף
איסור, זה הרי גרשום' דרבינו 'חרם על שעובר כיון

עבירה'. לדבר שליח 'אין כי בטלה והשליחות
לדבר  בשליחות כי ואמרו עליו נחלקו דורו מגאוני כמה
לדבר  שליח ש'אין והכלל בטלה, השליחות אין עבירה

לגבי רק נאמר עבירה'   שאין ,
לדבר  משליחות (בשונה השליח מעשה על נענש המשלח

למשלח). מתייחסת המצוה שעשיית מצוה
לדבר  בשליחות כי להוכיח האריך ביהודה' ה'נודע אך
הרמב"ם  מדברי היא הראיות ואחת בטל, המעשה אף עבירה
אלא  עבירה לדבר שליח אין כולה התורה ''ובכל כאן:

כי  מבואר בגמרא הלוא רבים: ותמהו לבדה', במעילה
  טביחה מעילה, – עבירה לדבר שליח יש

עצמו הרמב"ם פסק וכן בפיקדון, יד פ"ב ושליחות גניבה (הל'

!ה"י)
שמעשה  בלבד זו לא התורה איסורי שבשאר מכאן אלא
ולגבי  בטל, המעשה אף אלא למשלח, מתייחס אינו השליח
כי  המעשה, קיום לגבי כלל הנידון אין יד ושליחות טביחה
הפעולה  הרי עבירה לדבר שליח שאין נאמר אם אפילו
החידוש  כי ונמצא נלקח. והפקדון שחוט השור - נעשתה
התייחסות  לגבי רק הוא באלו, עבירה לדבר שליח שיש
במעילה  אך המעשה. קיום לגבי ולא למשלח המעשה
בטל  המעשה אם שהרי המעשה, תוקף לגבי גם הוא הנידון
ומועל. חוזר כך אחר ממנו והנהנה לחולין יוצא ההקדש אין
לדבר  שליחות יש מעילה לגבי שרק הרמב"ם כוונת וזו

המעשה. קיום לגבי – עבירה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום    

      
          

     

שאין  קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש
במצוה  נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה בהם
בשר  לאכול הכהנים ("שציוה קדשים אכילת של הכללית



עה             

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"א ראשון, יום    

      
       

        
פד)בגמרא "לא (פסחים הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו תותירו
תותירו") ("לא תעשה לא נאמר שבתחילה כיון יהודה לרבי
לוקים  שאין מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש עשה כך ואחר
בגלל  נותר איסור על לוקים אין יעקב ולרבי זה, לאו על

מעשה. בו שאין
על  לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
ומצה  חמץ בהל' וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא כי נותר

ג) מעשה,(יא, בו ועשה בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם פסק
גם  והרי מנותר, זה לאו נשתנה מה השאלה, ונשאלת לוקה.

נותר? כמו שריפה של לעשה ניתק חמץ איסור
והביאור:

לוקין  שאין שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הל' בתחילת
לאווין  שני קיימים כאשר אמור אינו לעשה הניתק לאו על
למצות  הפרטים בכל שווה אינה המצותֿעשה כאשר או

הלאֿתעשה.
שלוק  הרמב"ם פסק בחמץ מדוע להבין ניתן זה ים לפי

יש  בחמץ עשה: מצות גם לו שמשוייכת למרות האיסור על
מהעשה  פטורות נשים - והלאֿתעשה העשה בין הבדל
חייבות  אבל גרמא, שהזמן מצותֿעשה היא כי ('תשביתו')
את  'מנתק' העשה אין זה ובכגון יראה"), ("בל תעשה' ב'לא

הלאֿתעשה.
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום    

       
          
         
         

       
להקשות: ויש

מועילה  מה צדוקי, הוא הגדול הכהן שמא חשש יש אם
כדעת  לנהוג היא התורה מצוות לדעתו הרי השבועה,

חלה אינה מצוה לבטל ששבועה ומאחר (שבועות הצדוקים,

א) תוקף?כז, חסרת שבועה זו הרי
סופר' ה'חתם קע"ו)ומבאר סי' או"ח ש"אין (שו"ת זה דין :

אינם  והצדוקים חז"ל, דרשוהו המצוה" את לבטל נשבעין
אם  אף מחייבת השבועה ולכן, זו. בדרשה אף מאמינים

המצוה. את מבטלת היא כהן אותו לדעת
בית  שלוחי "אנו השבועה לשון מאריכות הסבר: ועוד
גדול  כהן שמינוי נראה דין", בית ושליח שלוחינו ואתה דין

שלוחם ונעשה דין בית ידי על ד"ה נקבע תוס' יומא (ראה כה"ג

ב) ישנה יב, שאם בשבועה עימו מתנים ב"ד ושלוחי
ולכן  תיפסל. ועבודתו גדול ככהן מינויו יתבטל מדבריהם
שבועה  זו אין פסולה שעבודתו מאחר כי חלה, כן השבועה
לביטול  (בנוסף השבועה על לעבור ירצה ולא המצוה, לבטל

יוה"כ). עבודת
אמת' ב)וה'שפת יח, תירץ:(יומא

כ'שבועת  חלה לא המצוה לבטל שבועה אם גם א.
שוא'. 'שבועת משום עליה חייב ביטוי',

חז"ל  דברי על לעבור חשודים הצדוקים אמנם ב.
להם  מותר לשיטתם, גם אך הכוזבת, כדעתם ולעשות
כנאמר  הגדול, דין בית הוראת מצד חז"ל כדברי לעשות
"אפילו  - ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא

ימין" שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך (רש"י אומר

יא) ז, חז"ל דברים כהוראת לעשות נשבעים כאשר כן, ואם .
שיטתם. לפי גם חלה והשבועה מצוה, ביטול כאן אין

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום   

       
       

חודש  עשר שנים חיה אינה טריפה כי לכך, (הל'הסיבה

ה"א) פי"א 'חי'.שחיטה נחשבת אינה ולכן ,
ב)בגמרא יא, ששעיר (חולין - זה לדין אחר הסבר מובא

השעירים, שני על שהוטל הגורל פסול: טריפה, המשתלח
ראוי  הוא אם רק לעזאזל שיישלח השעיר את קובע

לקרבן. פסולה הרי וטריפה לה', להקריבו
הוא  אם אלא השעיר את לפסול אין זה הסבר לפי ואכן,
"יעמד  מהפסוק הוא הלימוד אם אך ההגרלה, קודם נטרף
כך  ואם ההגרלה, לאחר ייטרף אם גם לפוסלו יש חי",

מן  זו הלכה לומדת הגמרא אין מדוע השאלה: נשאלת
חי" "יעמד למלך)הפסוק ?(משנה

בדיני  הרשב"א חידוש יסוד על איגר הגר"ע זאת מיישב
טריפה:

קובעת ה"כ)ההלכה פ"ו שחיטה ;(הל' דמי" כנטול יתר "כל
הבהמה  היתה ('נטול'), חסר היה שאילו בבהמה אבר
('יתר'), איבר מאותו איברים בכפל נבראה אם גם - נטרפת

טריפה. היא
הרשב"א  כתב חודש, עשר שנים חיה אינה שטריפה ואף

צ"ו) סי' ח"א יכולה (שו"ת כנטול' 'יתר מחמת זו שטריפה ,
כנטול יתר "כל כי חודש, עשר משנים יותר "לחיות

            

כנטול .ולא
מוב  זה, מהפסוק לפי זה דין לומדת הגמרא אין מדוע ן

שנים  מעל הוא המשתלח השעיר גיל שהרי חי", "יעמד
מחמת  טריפה גם טריפה. בחזקת שאינו כך חודש, עשר
שנים  מעל חי הוא שהרי זה מלימוד לפסול אין כנטול' 'יתר
לימוד  כך, ואם חי". "יעמד בבחינת הוא והרי חודש, עשר
ואינו  היות כי כנטול', 'יתר שמחמת טריפה רק פוסל הגמרא
"אין  כי לעזאזל מלהישלח גם נפסל הוא להקרבה ראוי

לה'". הראוי בדבר אלא לעזאזל קובע הגורל
בטריפה  עוסק אינו שלפנינו בהלכה הרמב"ם ואילו
הקודמים  מדבריו כבר למדנו זאת כי כנטול'. 'יתר מחמת
שוין  שיהיו מצותן הכיפורים יום שעירי "שני י"ד), (בהלכה
אין  כפול איבר לו יש אחד שעיר וכאשר וכו'", במראה
חי", מ"יעמד הלימוד את הביא ולכן השעירים! בין שוויון

ההגרלה. לאחר השעיר נטרף אם גם לפסול כדי
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום ?   

       
   

למלך': ה'משנה והקשה
ממון נזקי ה"ב)בהלכות "שלמים (פ"ח הרמב"ם כתב

מבשרה", גובה שהזיקה תודה וכן מבשרם... גובה שהזיקו
הוא" בעלים ממון קלים ש"קדשים הגלילי יוסי ר' כדעת

ב) יג, שם אמר ד "ה ותוס' ב. יב, מדוע (ב "ק הוא בעלים ממון ואם .
שלמיו? את למכור יכול אינו

החושן' ה'קצות א)ומבאר ס"ק ת"ו :(סי'
שהבעלים  זה לענין רק בעלים ממון הם קלים קדשים
ומה  לאכלו. יוכל והקונה בחיים הבשר את למכור יוכלו
כלום, עשה לא ושלמיו עולתו שהמוכר כאן הרמב"ם שכתב
על  ולא הראשונים בעליו שם על אותו שמקריבים כוונתו
הבעלים  שם על אלא נזבח הזבח אין כי הקונה, שם

רש"י כדברי אותו, ב)שהקדישו פט, פסחים המוכר, "המוכר (ד"ה

כלו  עשה לא אחר בה להתכפר קריבה עולתו העולה שאין ם,
הראשונים". הבעלים לשם אלא

הרמב"ם כתב ה"ד)והנה, פ"ו המוקדשין פסולי שאם (הל'
האחד  שיתן עד יקרבו לא אלו "הרי קרבנות, כמה התערבו
לסמוך  צריך הקרבנות מבעלי אחד כל כי לחבירו", חלקו

שלו. הקרבן ראש על
הגרע"א נ"ד)והקשה אות זבחים אינם (משניות הבעלים אם :

בשלו  חלק יתן אחד כל איך קרבנם, את למכור יכולים
לחבירו?

משמעות  מובן: הדבר ה'קצות', של הסברו לפי אך
א)הגמרא ו, על (זבחים להיעשות יכולה הקרבן שסמיכת היא

מתייחס  הקרבן שאין אף לו, שייך הקרבן שבשר מי ידי
והרי  לו, שיש הבשר חלק את לחברו נותן אחד וכל אליו

בעלים ממון הם קלים קדשים זה תוספתא,לענין יחזקאל, (חזון

ה"ז) פ"ז .פסחים

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום     

        
     

כורחה  בעל אשתו את לגרש שליח ששלח באדם מעשה
ביהודה' ה'נודע עה)ופסק סי' קמא מגורשת,(אבהע"ז אינה כי

כורחה, בעל אשתו את לגרש יכול האיש הדין שמן ואף
איסור, זה הרי גרשום' דרבינו 'חרם על שעובר כיון

עבירה'. לדבר שליח 'אין כי בטלה והשליחות
לדבר  בשליחות כי ואמרו עליו נחלקו דורו מגאוני כמה
לדבר  שליח ש'אין והכלל בטלה, השליחות אין עבירה

לגבי רק נאמר עבירה'   שאין ,
לדבר  משליחות (בשונה השליח מעשה על נענש המשלח

למשלח). מתייחסת המצוה שעשיית מצוה
לדבר  בשליחות כי להוכיח האריך ביהודה' ה'נודע אך
הרמב"ם  מדברי היא הראיות ואחת בטל, המעשה אף עבירה
אלא  עבירה לדבר שליח אין כולה התורה ''ובכל כאן:

כי  מבואר בגמרא הלוא רבים: ותמהו לבדה', במעילה
  טביחה מעילה, – עבירה לדבר שליח יש

עצמו הרמב"ם פסק וכן בפיקדון, יד פ"ב ושליחות גניבה (הל'

!ה"י)
שמעשה  בלבד זו לא התורה איסורי שבשאר מכאן אלא
ולגבי  בטל, המעשה אף אלא למשלח, מתייחס אינו השליח
כי  המעשה, קיום לגבי כלל הנידון אין יד ושליחות טביחה
הפעולה  הרי עבירה לדבר שליח שאין נאמר אם אפילו
החידוש  כי ונמצא נלקח. והפקדון שחוט השור - נעשתה
התייחסות  לגבי רק הוא באלו, עבירה לדבר שליח שיש
במעילה  אך המעשה. קיום לגבי ולא למשלח המעשה
בטל  המעשה אם שהרי המעשה, תוקף לגבי גם הוא הנידון
ומועל. חוזר כך אחר ממנו והנהנה לחולין יוצא ההקדש אין
לדבר  שליחות יש מעילה לגבי שרק הרמב"ם כוונת וזו

המעשה. קיום לגבי – עבירה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום    

      
          

     

שאין  קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש
במצוה  נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה בהם
בשר  לאכול הכהנים ("שציוה קדשים אכילת של הכללית
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מּתנה ‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן ׁשּתי [- עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן הּבאֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחם
- למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנתּפּגלּו
ּבאחת  חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, הּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי
הּלחם  עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל העבֹודֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמארּבע

אינן  הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלמחר
ִּפּגּול.

.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר
הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

ִּפּגּול.
.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט

ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ
.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר

הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן

החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו
.ּפּגּול  ִ

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד  ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי

הּזמן  ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר
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- פט קדשים" עשה הרמב"ם ספהמ"צ מונה פסח בקרבן ואילו ,(
אכילת  ממצות כחלק ולא עצמה, בפני כמצוה אכילתו את

א)קדשים ג, החכמה ?(מעין
הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות (ח"א בכל כך: וחילק חידש

אלא  ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות
מצוה  כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה
הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת
ואינה  האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין מה
לשתי  והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית חלק

מצוות.
ב'ספר  הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

נפרדת,(שם)המצוות' מצוה היא קדשים שאכילת מפורש
הקרבן? ממעשה חלק ואינה

העניין: ביאור
קדשים  באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא
באכילת  ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה
הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה הפסח
בתנאיו  בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול "ציוונו
ושייאכל  אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא הנזכרים,

ומרורים מצות נ"ו)על עשה .(סהמ"צ
- שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה
עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום השחיטה
שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת נקבעו בכך

נפרדות. מצוות כשתי נמנו זו ומסיבה
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת ?    

       
          


היתר  ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
הכשרים  ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע בטל,

כולם? וייאכלו
להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש

חשיבותה מפני בטילה ס"א)שאינה קא, סי' יו"ד אמנם (שו"ע .
אינו  כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
כבש  להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה  נחשב
ואינו  מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים ויש שלם,

חיתוך אלא ס"ג)מחוסר דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כי (שם
אינו  הפסול הקרבן ולכן השניה כדעה להוכיח יש מכאן
שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה 'חתיכה מטעם ברוב בטל

מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים ויש

לא אך  בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .
(האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד מועיל הרוב
מצות  לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר, נהפך והוא
למצה  תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב שנתערבה מצוה
בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו הביטול כי כשרה,
כל  בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
השחיטה  שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו הכשר
ברוב  וביטול באכילה, להתירו בו מועילות אינן והזריקה
בשחיטה  שהוכשר הרוב מעלת את המיעוט על מחיל אינו

ד)וזריקה סי' יו"ט .(עונג
כי  היתר של רוב כלל אין זה בנידון עוד: מתרצים ויש
בלאוֿהכי  עליו אסורים והאחרים לבעליו, רק מותר קרבן כל
הוא  שלו הקרבן ואם למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח כי
לבית  יצאו "כולם כן ועל היתר רוב כנגדו אין הפסול,

חסד השריפה" מז)(תורת סי' .או"ח

ממצרים וכו' שלא ידעו שישבו לשם מצוה כי אז דרך טבע 
לישב בסוכה לצל יומם בימי קציר, אך בהיות בזמן האסיף 
יעשו  והם  הגשמים  מפני  לביתם  תבואתם  מאספים  הכל 

הסוכה אז יודעים כי במצות ית' הם עושין.
ר"ל  סוכה,  עושין  אנו  למה  אלעזר  ר'  הקשה  זה  ולפי 
גוים  יוצאים בסוכה של  אנו  ואין  אנו צרכינן לעשות  למה 
מך'  למעלה  לעשות  שצרכינן  וודאי  אלא  לצל,  העשוים 
ולא  הסוכה  עושין  אנו  הש"י  שבמצות  שידעו  כדי  אמות 
לצל יומם כנ"ל, אם כן למה אנו עושין סוכה אחרי יום כיפור 

ולא בניסן.
יעשו  אם  הטור  כדעת  סובר  הייתי  זה  בלא  בשלמא 
בניסן אז לא ידעו מה שאנו יושבים הוא על פי ציווי השם 
שהוא לצל יומם, אבל עכשיו תירוץ הטור אינו שהרי עשות 

למעלה מך' אמה כדי שידעו שהוא לשם מצוה שהרי יותר 
מך' אינו לצל ע"כ יעשו סוכות כדי בזמנו אחר פסח.

ומשני בראש השנה יושב בדין וכו' ושמא יתחייבו גלות 
וקשה קושית שהקשו בגמרא במסכת שבת בפ' ר"ע אהא 
הר  עליהם  שכפה  לאורייתא  רבה  מודעה  מכאן  דאמרינן 
מארצם  ישראל  גלו  למה  כן  אם  התוספת  והוקשה  כגגית 
תורתי  ישמרו  בעבור  גוים  ארצות  להם  נתתי  ותי'  לבבל, 

ע"ש...
כתירוץ  גלות  חייבים  אזי  חוטאים  כשהם  נמצא 
כיפור  יום  אחר  סוכה  לעשות  צריכין  ע"כ  כנ"ל  התוספות 

כנ"ל.
עיר דוד אות תעו, תעז

המשך מעמוד בל
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מּתנה ‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן ׁשּתי [- עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן הּבאֹות ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחם
- למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנתּפּגלּו
ּבאחת  חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, הּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי
הּלחם  עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל העבֹודֹות ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמארּבע

אינן  הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלמחר
ִּפּגּול.

.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר
הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

ִּפּגּול.
.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט

ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ
.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר

הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן

החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו
.ּפּגּול  ִ

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד  ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבׂשי

הּזמן  ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי לׁשמן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמן
אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחר

הּתרּו .לא ְֹֻ

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

            

- פט קדשים" עשה הרמב"ם ספהמ"צ מונה פסח בקרבן ואילו ,(
אכילת  ממצות כחלק ולא עצמה, בפני כמצוה אכילתו את

א)קדשים ג, החכמה ?(מעין
הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות (ח"א בכל כך: וחילק חידש

אלא  ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות
מצוה  כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה
הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת
ואינה  האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין מה
לשתי  והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית חלק

מצוות.
ב'ספר  הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

נפרדת,(שם)המצוות' מצוה היא קדשים שאכילת מפורש
הקרבן? ממעשה חלק ואינה

העניין: ביאור
קדשים  באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא
באכילת  ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה
הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה הפסח
בתנאיו  בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול "ציוונו
ושייאכל  אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא הנזכרים,

ומרורים מצות נ"ו)על עשה .(סהמ"צ
- שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה
עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום השחיטה
שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת נקבעו בכך

נפרדות. מצוות כשתי נמנו זו ומסיבה
    

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת ?    

       
          


היתר  ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
הכשרים  ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע בטל,

כולם? וייאכלו
להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש

חשיבותה מפני בטילה ס"א)שאינה קא, סי' יו"ד אמנם (שו"ע .
אינו  כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
כבש  להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה  נחשב
ואינו  מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים ויש שלם,

חיתוך אלא ס"ג)מחוסר דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כי (שם
אינו  הפסול הקרבן ולכן השניה כדעה להוכיח יש מכאן
שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה 'חתיכה מטעם ברוב בטל

מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים ויש

לא אך  בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .
(האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד מועיל הרוב
מצות  לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר, נהפך והוא
למצה  תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב שנתערבה מצוה
בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו הביטול כי כשרה,
כל  בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
השחיטה  שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו הכשר
ברוב  וביטול באכילה, להתירו בו מועילות אינן והזריקה
בשחיטה  שהוכשר הרוב מעלת את המיעוט על מחיל אינו

ד)וזריקה סי' יו"ט .(עונג
כי  היתר של רוב כלל אין זה בנידון עוד: מתרצים ויש
בלאוֿהכי  עליו אסורים והאחרים לבעליו, רק מותר קרבן כל
הוא  שלו הקרבן ואם למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח כי
לבית  יצאו "כולם כן ועל היתר רוב כנגדו אין הפסול,

חסד השריפה" מז)(תורת סי' .או"ח
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יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,
ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל

ֵָּתֹועבה";
על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי

הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ
ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,
.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
ודם  לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
הּנׂשרפֹות  חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר העֹוף ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָעֹולת
מּׁשּום  אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתיר

לּכהנים;[במנחה:].ּפּגּול  הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ׁשני  וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת כבׂשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשני
ּדברים  אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹבזיכי
ּומנחֹות  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון מּתירין, להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנׂשרפֹות
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,

אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום

.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור
והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ֲִָאכילתֹו.
.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
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עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו
עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ

.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה
אבל  ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּות צרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת  חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ

זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק  אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈ עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ּפּגּול, לאחר מּׁשּום הנותר בשר -] ֲִִִִֵֶַָָ
אכילתו] -זמן מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
אּלא  לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן חּוץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוטמא;

ּבלבד. ּדם ְִִַָמּׁשּום
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î וטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום  ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ

הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו הנותר צּורתן, בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] זמן חזקתֹולאחר ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת אֹו ׂשֹורפין עֹולה אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ִֵָיּׂשרף".

ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
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יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,
ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל

ֵָּתֹועבה";
על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי

הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ
ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,
.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
ודם  לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
הּנׂשרפֹות  חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר העֹוף ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָעֹולת
מּׁשּום  אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתיר

לּכהנים;[במנחה:].ּפּגּול  הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ׁשני  וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת כבׂשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשני
ּדברים  אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹבזיכי
ּומנחֹות  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון מּתירין, להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנׂשרפֹות
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,

אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום

.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור
והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ֲִָאכילתֹו.
.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
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עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו
עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ

.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה
אבל  ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּות צרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת  חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ

זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק  אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈ עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ּפּגּול, לאחר מּׁשּום הנותר בשר -] ֲִִִִֵֶַָָ
אכילתו] -זמן מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
אּלא  לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן חּוץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוטמא;

ּבלבד. ּדם ְִִַָמּׁשּום
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î וטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום  ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ

הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו הנותר צּורתן, בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] זמן חזקתֹולאחר ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת אֹו ׂשֹורפין עֹולה אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ִֵָיּׂשרף".

ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף
ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
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.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ

ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר
הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה הֹואיל [לטומאה]נעׂשה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נזהרין  ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻויׁש
יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן ׂשֹורפין אּלא קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבבּתיהן  ּבעליו .אֹותֹו ְְֵֶָָָ
.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונז ּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ
לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,

הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
.המזבח]

.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח הּזמן,וכן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ

נרצה ולא ּבקדׁשי [התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים

בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא [- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ
לבעליו  אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה

ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו
.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;
חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;
וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו
יּקברּו. ְִֵָאּלּו

.‡È ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרג יּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּופטר אדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ
.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור
.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מּתר  מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ׁשאפר  - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף

אסּור  .הּנקּברין ְִִַָָ
.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה

נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן
מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום
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הּכּפּורים  יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלֹו
מצוה  ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵָזֹו

א  ּפרק
-dcearxtqmixERiMdmFizcFarzFkld
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ּבין ‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּובעד  ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד  ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה  זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
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השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין  הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי  ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו
.Á אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל

רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב

ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,

ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ
ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;
לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ
מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
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.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ

ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר
הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה הֹואיל [לטומאה]נעׂשה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נזהרין  ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻויׁש
יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן ׂשֹורפין אּלא קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבבּתיהן  ּבעליו .אֹותֹו ְְֵֶָָָ
.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונז ּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ
לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,

הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
.המזבח]

.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח הּזמן,וכן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּמקֹום ּבמחׁשבת במקומו]אֹו או בזמנו לאוכלו שלא -]- ְֲֶֶַַָ

נרצה ולא ּבקדׁשי [התקבל]הֹואיל ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים ּבין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקדׁשים

בעליו]הּׁשם או הקרבן מין לשם שלא ׁשּלא [- ּפי על אף - ִֵֶַַַֹ
לבעליו  אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל לּבעלים, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹעלה

ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּכמֹו
.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;
חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;
וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו
יּקברּו. ְִֵָאּלּו

.‡È ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרג יּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּופטר אדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ
.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור
.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מּתר  מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ׁשאפר  - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף

אסּור  .הּנקּברין ְִִַָָ
.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה

נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן
מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום
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הּכּפּורים  יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלֹו
מצוה  ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵָזֹו

א  ּפרק
-dcearxtqmixERiMdmFizcFarzFkld
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ּבין ‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ּפר  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּובעד  ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד  ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה  זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
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השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין  הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי  ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו
.Á אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָֹּכל

רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם חכם; ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָָהיה
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב

ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,

ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ
ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;
לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ
מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
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ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ
צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê את ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם  ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר  מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום  וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה  הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר
ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;

הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות

ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרנֹות  ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר,
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

.זה  ֶ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל
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אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה

יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ

ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּמעׂשים ‡. ּכל הּלילה סדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכדר
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
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ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ
צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין

ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê את ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם  ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר  מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום  וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה  הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר
ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;

הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות

ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרנֹות  ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר,
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

.זה  ֶ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל
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אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה

יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם
ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ

ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּמעׂשים ‡. ּכל הּלילה סדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכדר
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
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הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו

קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב .ויֹום ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת ּכלּו ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ם; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים
נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה

ְִִלפנים.
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום  .אינן ְֵָ
יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים

ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
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ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ

- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן
ְִֵּכׁשרים.

.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ

.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
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הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו

קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו
נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב .ויֹום ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת ּכלּו ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ם; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים
נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה

ְִִלפנים.
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום  .אינן ְֵָ
יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים

ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
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ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ

- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן
ְִֵּכׁשרים.

.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ

.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
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לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
dlirn zFkld¦§§¦¨

ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן

להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר

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

dlirn zekld - dcear xtq - a`Îmgpn c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר
עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ
והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ

הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ
הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא

קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ

ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו
ואׁשם. ְַָָָחּטאת

.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל
לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
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לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
dlirn zFkld¦§§¦¨

ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן

להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
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אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר
עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ
והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ

הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ
הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא

קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ

ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו
ואׁשם. ְַָָָחּטאת

.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל
לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
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מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ

.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ

ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה
חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ

וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין
מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ

שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם
להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת

הּתר. ְֵֶַׁשעת
.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ

ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
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לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ
מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר

מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ
הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא
הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ

'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש

מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ

קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,

וציר  וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, קרקע,ולא אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹ
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
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מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ

.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ

ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה
חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ

וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין
מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ

שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם
להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת

הּתר. ְֵֶַׁשעת
.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ

ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
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לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ
מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר

מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ
הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא
הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ

'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש

מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ

קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,

וציר  וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, קרקע,ולא אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹ
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
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מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח

מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ
אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל

מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית
מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ

מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין

הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין
הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים

מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
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לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה

ְִֵָלבהמה.
אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה

ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון
הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם
מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.במשיכה]
.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו

עד ׁשה  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש
עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ
.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש

מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ
ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז  ¤¤ּפרק
לׁשליח ‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה  אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל  הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעל הּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם  ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן  לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון  מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
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מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח

מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ
אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל

מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית
מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ

מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין

הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין
הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים

מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

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

dlirn zekld - dcear xtq - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה

ְִֵָלבהמה.
אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה

ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון
הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם
מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.במשיכה]
.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו

עד ׁשה  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש
עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ
.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש

מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ
ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז  ¤¤ּפרק
לׁשליח ‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה  אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל  הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעל הּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם  ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן  לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון  מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
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עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן

מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה  אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה  לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ
ונזּכר ‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח  - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ
לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול

ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
.ּבּקטן  ַָָ

.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי  ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מזיד  היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון  ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור  והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות  .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

לֹו.
על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת  ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
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ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות
ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא
.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח

ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם  הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי  היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ׁשדי.ּברי ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָּומנין
ּכלי  הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
ּתׁשעה  הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
הלכֹות  פרקים; ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָפרקים;
ּתמידין  הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָמעׂשה

הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻּומּוספין,
הּכּפּורים, יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְֲִִִִִַַָָָָּתׁשעה

פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; ְְְְְֲִִִִִָָָָָחמּׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות חגיגה, ְְְְְְֲִִִִִָָהלכֹות

ּתמּורה. הלכֹות ּכּפרה, ְְְְִֵַָָָֻמחּסרי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על  אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט ְְְִִִֶֶַַַַַֹֹֹ(א)
ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג ) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
חמּׁשה  ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר;
ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר  ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻחמּׁשה
ׁשּלא  (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ(ח)
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֻיאכל
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ(טז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָׁשליׁשי.

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
ולא ·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים ‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה
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עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן

מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה  אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה  לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ
ונזּכר ‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח  - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ
לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול

ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
.ּבּקטן  ַָָ

.Á ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי  ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מזיד  היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.È ולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין  מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון  ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור  והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות  .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

לֹו.
על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת  ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע  עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
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ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות
ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא
.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח

ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם  הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי  היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ׁשדי.ּברי ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָּומנין
ּכלי  הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
ּתׁשעה  הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
הלכֹות  פרקים; ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָפרקים;
ּתמידין  הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָמעׂשה

הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻּומּוספין,
הּכּפּורים, יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְֲִִִִִַַָָָָּתׁשעה

פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; ְְְְְֲִִִִִָָָָָחמּׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות חגיגה, ְְְְְְֲִִִִִָָהלכֹות

ּתמּורה. הלכֹות ּכּפרה, ְְְְִֵַָָָֻמחּסרי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על  אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט ְְְִִִֶֶַַַַַֹֹֹ(א)
ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג ) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
חמּׁשה  ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר;
ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר  ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻחמּׁשה
ׁשּלא  (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ(ח)
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֻיאכל
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ(טז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָׁשליׁשי.

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
ולא ·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים ‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה
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חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין [קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר  הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
סֹוף  עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיֹום.

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות  עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל  אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב  ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין  ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה  .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב  ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי

היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט
אצל  הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן  את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את [מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהן ּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל  ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת  העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - והּׁשנּיה בין הּבית; -] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

להר  ּבעזרה.הבית]העזרה ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְֲִִִִַָָָָ
ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוׁשֹוהין

ְֵלביתֹו.
.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת

קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה  ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
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.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
'ּבני  הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין

ֲָחבּורה'.
ׁשּיהיה ·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים „. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּכׁשר;[נימולים]למּולים - ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
לא  ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאּלּו

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו

למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים  מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט
רּבם  ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּכנענּיים,

.[אדונם]
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן  ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא  מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
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חצֹות „. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין [קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר  הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
סֹוף  עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיֹום.

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות  עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל  אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב  ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין  ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה  .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב  ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי

היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט
אצל  הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן  את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את [מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהן ּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל  ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ

ונכנסה  ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת  העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּבהר  ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - והּׁשנּיה בין הּבית; -] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

להר  ּבעזרה.הבית]העזרה ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְֲִִִִַָָָָ
ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוׁשֹוהין

ְֵלביתֹו.
.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת

קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה  ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
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.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
'ּבני  הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין

ֲָחבּורה'.
ׁשּיהיה ·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים „. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּכׁשר;[נימולים]למּולים - ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
לא  ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאּלּו

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו

למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים  מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט
רּבם  ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּכנענּיים,

.[אדונם]
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן  ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה

אחר  חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא  מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
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- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה  ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה  ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק  קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא  לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא  - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן  אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין  מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית  יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם  וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין  הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט  ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע  אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם  - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית  יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני  ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט

על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
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זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ

ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ
ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ

ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ
מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי

ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,
ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש

ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא

ּפסח  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ

זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ
ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב

וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא [עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן [שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס [מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפסח  ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
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- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה  ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה  ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק  קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא  לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא  - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן  אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין  מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית  יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם  וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין  הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט  ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע  אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם  - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית  יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני  ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט

על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
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זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ

ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ
ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ

ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ
מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי

ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,
ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש

ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא

ּפסח  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ

זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ
ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב

וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא [עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן [שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס [מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפסח  ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח  ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
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ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין לפיכהּׁשני עצמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין
אם ·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?

ּכרת  חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

זה  הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את  עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר  ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה עליו [שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם [ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני

ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא
חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn f"kÎ`"k -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"א ראשון יום

-dcearxtq
zFkldoiWCwOd ilEqR ¦§§¥©ª§¨¦

י  ּפרק
zFkld-dcearxtqoiWCweOdilEqR

¤¤
¦§§¥©ª§̈¦

ילדה ‡. - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,

לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
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עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
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ׁשאין  הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין לפיכהּׁשני עצמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין
אם ·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?

ּכרת  חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

זה  הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את  עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר  ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה עליו [שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם [ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני

ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא
חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.
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ילדה ‡. - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,

לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
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עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
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הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ

הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק
.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ
אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום
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הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

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

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - a`Îmgpn c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל
ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה
מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ

ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש
הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

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



קי oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - a`Îmgpn b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ

הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק
.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ
אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
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ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל
ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה
מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ

ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש
הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח
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לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ

הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ
.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות

ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום
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העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
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עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,
והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,

הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום
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ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
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לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ

הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ
.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ

.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות

ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום
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העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
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עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,
והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,

הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
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לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי

אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה

מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין
.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם

.ÊÈ מ נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ּדמֹואׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,
.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז ש"ק יום

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
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זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל
ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ

עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,

ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין

ְָֻקמצּה.
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר
ִּפּגּול.

.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ
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יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא hi)ּבכל ,f `xwie)ּובגמרא , ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹ
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לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי

אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה

מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין
.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם

.ÊÈ מ נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ּדמֹואׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,
.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז ש"ק יום

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
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זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל
ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ

עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,

ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין

ְָֻקמצּה.
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר
ִּפּגּול.

.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn f"kÎ`"k -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"א ראשון יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא hi)ּבכל ,f `xwie)ּובגמרא , ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשמן(ck:)ׁשּבת להדליק אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
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"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא dk`lnnּתרּומה dziayd zevn) ְְְְִֶַָָָָ
(aehÎmeia,תעׂשה ֿ ולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֲֵֵֵֶַָֹעׂשה

עׂשה e`nhpy)ואין miycw ztixy ly)ֿלא את ּדֹוחה ְֲֵֵֶֶֹ
ׁשעׂשּית הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמלאכה
לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

ck)ׁשּבתֹון" ,bk my)לפי ֿ תעׂשה, לא מצות על ועֹובר ; ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא לאו, על ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעבר

fh)בהם" ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵֶַַָָ
אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָקדׁשים

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום עׂשהלׂשרפם "אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את dk.)ּדֹוחה zay)עֹוד ְְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּדבר,
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ(`wec e`l)ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני ּתמּורה(at.)נתּבארּו .(bl:)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שישי כ "ב ֿ כ "ו מנחם ֿ אב 

― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ
ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח מןֿהּמצוה ֿ הּנהנה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)לא" יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶַָֹוהּוא
"ׁשֹור ּבבכר hi)תעבד ,eh mixac)קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻמן
מּכֹות מּסכת ֿ הּקדׁשים(k`:)ּבסֹוף מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לֹוקה. ―ֶ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים ֳִִֶַָמן

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְֲִִֶַָָָֹֹּביֹום
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת e)קהל ,ai zeny)העֹובר ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָעל
נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחּיב

ּפסחים ודֹוחה(v`:)ּבגמרא לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָאת
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה bi)לא ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
עׂשה". ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא

זֹו הקּדמה הקּדמנּו millkd)ּוכבר seqay "dncwd"a). ְְְְִַַָָָ
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּדםֿ ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח

gi)זבחי" ,bk zeny)עצמֹו זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְְִִִִֶֶַַָָ
("igaf mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְִַֹ

יהא לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹֹּברׁשּותֹו

חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר (lrּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
(cg` oaxw lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d;

― העת ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוכל
ּובּמכלּתא my)לֹוקה. mihtyn zyxt)ֿעל ֿ תׁשחט "לא : ְְְִִֶַַַָֹ

קּים. החמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחמץ
מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bq.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
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― הקט"ז אמּוריהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפסח

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין gi)"ולא ,bk my)ּולׁשֹון . ְְִִֵֶֶַַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ּפסחהּמצוה ׁשחיטת על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

`xii)ׁשני c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ

ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.
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קז a`Îmgpn e"kÎa"k iyiyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא dk`lnnּתרּומה dziayd zevn) ְְְְִֶַָָָָ
(aehÎmeia,תעׂשה ֿ ולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֲֵֵֵֶַָֹעׂשה

עׂשה e`nhpy)ואין miycw ztixy ly)ֿלא את ּדֹוחה ְֲֵֵֶֶֹ
ׁשעׂשּית הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמלאכה
לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

ck)ׁשּבתֹון" ,bk my)לפי ֿ תעׂשה, לא מצות על ועֹובר ; ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֿ יעׂשה לא ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא לאו, על ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשעבר

fh)בהם" ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵֶַַָָ
אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָקדׁשים

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום עׂשהלׂשרפם "אין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את dk.)ּדֹוחה zay)עֹוד ְְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּדבר,
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ(`wec e`l)ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני ּתמּורה(at.)נתּבארּו .(bl:)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ב שני יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שישי כ "ב ֿ כ "ו מנחם ֿ אב 

― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ
ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח מןֿהּמצוה ֿ הּנהנה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו fh)ואת ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)לא" יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶַָֹוהּוא
"ׁשֹור ּבבכר hi)תעבד ,eh mixac)קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻמן
מּכֹות מּסכת ֿ הּקדׁשים(k`:)ּבסֹוף מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לֹוקה. ―ֶ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים ֳִִֶַָמן

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְֲִִֶַָָָֹֹּביֹום
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת e)קהל ,ai zeny)העֹובר ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָעל
נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחּיב

ּפסחים ודֹוחה(v`:)ּבגמרא לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָאת
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה bi)לא ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
עׂשה". ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא

זֹו הקּדמה הקּדמנּו millkd)ּוכבר seqay "dncwd"a). ְְְְִַַָָָ
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּדםֿ ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח

gi)זבחי" ,bk zeny)עצמֹו זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְְִִִִֶֶַַָָ
("igaf mc ung lr וכּו'(".. ֿ תׁשחט לא :(dk ,cl my), ְְִַֹ

יהא לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹֹּברׁשּותֹו

חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר (lrּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
(cg` oaxw lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d;

― העת ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוכל
ּובּמכלּתא my)לֹוקה. mihtyn zyxt)ֿעל ֿ תׁשחט "לא : ְְְִִֶַַַָֹ

קּים. החמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחמץ
מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bq.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
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― הקט"ז אמּוריהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפסח

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין gi)"ולא ,bk my)ּולׁשֹון . ְְִִֵֶֶַַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.Á .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ּפסחהּמצוה ׁשחיטת על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

`xii)ׁשני c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים g)על ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ

ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות i`)"על ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.
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âì:íéöòä-ìò íNiå øtä-úà çzðéå íéöòä-úà Cøòiåãìe÷öéå íéî íécë äòaøà eàìî øîàiå ©«©£−Ÿ¤¨«¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦«§¬
lL øîàiå eðLiå eðL øîàiå íéöòä-ìòå äìòä-ìòlLéå eL:eLäìíâå çaænì áéáñ íénä eëìiå ©¨Ÿ−̈§©¨¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬

:íéî-àlî äìòzä-úàåì÷çöé íäøáà éäìà ýåýé øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìòa | éäéå ¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©£´©¦§À̈©¦©º¥¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼§À̈¡Ÿ¥Æ©§¨¨Æ¦§¨´
íéøácä-ìk úà éúéNò Eøáãáe (êéøáãáå) Ecáò éðàå ìàøNéa íéäìà äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå§¦§¨¥½©´¦¨©À¦«©¨¯¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©£¦´©§¤®¦§¨§´¨¦½¦¥¬¨©§¨¦−

:älàäæìä ýåýé äzà-ék äfä íòä eòãéå éððò ýåýé éððò:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéäìà ¨¥«¤£¥³¦§¨Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§−̈¨¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£Ÿ©¦«
çìäìòza-øLà íénä-úàå øôòä-úàå íéðáàä-úàå íéöòä-úàå äìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìtzå©¦´Ÿ¥§À̈©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨´¥¦½§¤¨£¨¦−§¤¤¨¨®§¤©©¬¦£¤©§¨−̈

:äëçìèì:íéäìàä àeä ýåýé íéäìàä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå íòä-ìk àøiåîøîàiå ¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©«¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§¨Æ´¨¡Ÿ¦½§−̈¬¨¡Ÿ¦«©Ÿ¤Á
ïBLé÷ ìçð-ìà eäiìà íãøBiå íeNtúiå íäî èìné-ìà Léà ìòaä éàéáð-úà | eNôz íäì eäiìà¥¦¨̧¨¤¹¦§´¤§¦¥´©©À©¦²©¦¨¥¬¥¤−©«¦§§®©¦¥³¥¦Æ̈Æ¤©´©¦½

:íL íèçLiåàî:íLbä ïBîä ìB÷-ék äúLe ìëà äìò áàçàì eäiìà øîàiåáîáàçà äìòiå ©¦§¨¥−¨«©³Ÿ¤¥¦Æ̈Æ§©§½̈£¥−¡´Ÿ§¥®¦−£¬©¨«¤©©£¤¬©§−̈
ìå ìëàì:åékøa (åëøá) ïéa åéðt íNiå äöøà øäâiå ìîøkä Làø-ìà äìò eäiìàå úBzLâîøîàiå ¤¡´Ÿ§¦§®§¥̧¦¹̈¨¨̧¤³Ÿ©©§¤Æ©¦§©´©½§¨©¨¬¤¨−̈¥¬¦§¨«©´Ÿ¤

:íéîòt òáL áL øîàiå äîeàî ïéà øîàiå èaiå ìòiå íé-Cøc èaä àð-äìò Bøòð-ìà¤«©£À£¥«¨Æ©¥´¤«¤½̈©©Æ©Æ©©¥½©−Ÿ¤¥´§®¨©¾Ÿ¤ª−¤¬©§¨¦«

i"yx
(„Ï)Î.ÌÈÓ ÌÈ„:הנס את אלישע Â˜ˆÈÂ.להגדיל

ונתמלאה (יצק) כמעיינות אצבעותיו ונעשו ידיו, על
שנאמר הוא יא)התעלה, ג ב שפט (מלכים בן אלישע פה :

ידיו, על במים נס ונעשה אליהו, ידי על מים יצק אשר
ידיו על במים הנס שיעשה הוא יז)ראוי פרק רבה :(אליהו

(ÂÏ).È˙È˘Ú Í¯·„·Â איסור בשעת בבמה שהקרבתי
ÈÚ.(ÊÏ)הבמות: '‰ ÈÚ,באש ענני (ובמים)ענני

אמרו ורבותינו יונתן. תרגם כך ב)במטר, ט ענני (ברכות :
הם: כשפים מעשה יאמרו שלא ענני ÂÚ„ÈÂבאש,

.'Â‚Â '‰ ‰˙‡ ÈÎ ‰Ê‰ ÌÚ‰ לבשרם וכשתשלחני
תענני: היום אם בי יאמינו לבא, ‰Â·Ò˙לעתיד ‰˙‡Â

.Ì·Ï היה ‡˙ ובידך מאחריך, לסור מקום להם נתת
אליך לבבם ב)להכין לא אגדה(שם ומדרש רבה . (במדבר

יב) אתה יח ואומר, כופר אהיה אני אף תענני, לא אם :
משה אמר וכן לבם, את כט)הסבות טז אם (במדבר :

לא  ואומר, כופר אני אף אלה, ימותון האדם כל כמות
מיכיהו  אמר וכך והמצות, התורה את לדבר שלחני ה'

כח) כב בי:(לקמן ה' דבר לא בשלום, תשוב שוב אם :
(ËÏ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ האלהים:‰' הבעל ולא
(·Ó).‰ˆ¯‡ ¯‰‚ÈÂ להתפלל רגום:)(ת לארעא, וגחין

הגשמים: ÌÈ.(Ó‚)על Í¯„ מן עולה ענן תראה אם
הים:

cec zcevn
(„Ï).Â˜ˆÈÂכי נזכר, לא  כי  ועם  ושפכו, עשו וכן וישפכו,

יובן: שנית:˘Â.מעצמו פעם  ושפכו שנית , פעם שפכו 
.Â˘Ï˘:'וכו שלישית פעם  Á·ÊÓÏ.(Ï‰)שפכו ·È·Òכי

על  למטה המים נשפך המזבח, שעל העולה על  המים  בהשפך 
המערכה: מקום סביב המזבח, אוÏÓ‡.כל  בעצמו, אליהו או
התעלה : גם מלאו מצותו ידי ‰ÁÓ‰.(ÂÏ)על ˙ÂÏÚ·בעת

הערבים: בין  של התמיד הוא  הערב, מנחת  להתפלל :ÈÂ‚˘.העלאת ה' Ú„ÂÈ.אל ÌÂÈ‰היום יודע האש , תרד  כאשר  לומר : רצה
בישראל :·Ï‡¯˘È.וכו': שכינתך משרה לומר: Í„·Ú.רצה  È‡Âנאמן נביא עבדך שאני הכל  ידעו ידי, על  הזה הנס ובהיות 

להם: בהנבאי לעולם בי ויאמינו ÂÎÂ'.לה ', Í¯·„·Âהאלה הדברים  כל  הלא כי הזה, הנס  לי שתעשה מהראוי לומר : רצה
עשיתים: למעני ולא  דברך, ישמרו בעבור  מחשבותי כל הלא הנס , להגדיל ‰'.(ÊÏ)שעשיתי ÈÚ:האש ‰Â·Ò˙בהורדת ‰˙‡Â

.'ÂÎÂ:ממך להפנות אחורנית, הנה  עד  היה  אשר לבם, את  אליך  תסבב הזה בהנס לומר : ורצה  עתיד , במקום ÂÏÙÈÂ(ËÏ)עבר 
.Ì‰ÈÙ ÏÚ:'לה ÂÎÂ'.להשתחות  ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לחזק:‰' בא Â˘˙‰.(Ó‡)הכפל ÏÂÎ‡ ‰ÏÚואמרו כולם ושבו הואיל כאומר

הגשם: המיית קול ישמע הנה  כי יינך, טוב  בלב ושתה לחמך  בשמחה  ואכול  מעתה  עלה לזה האלהים , הוא  ¯‡˘(Ó·)ה '
.ÏÓ¯Î‰: הכרמל הר ‡¯ˆ‰.ראש  ¯‰‚ÈÂאמר שה' ואף המטר, על להתפלל  ברכיו בין פניו  ושם קם זה  ואחרי לארץ נשתטח

מתחילה לאחאב  אמר תפלתו, שיקובל  בטוח  היה כי  ועל שם , אחאב בעוד  לתתו למהר התפלל  מקום  מכל וכו ', מטר ואתנה לו
הגשם: המון קול ‡.(Ó‚)כי ‰ÏÚ:ההר ראש אל  מתחילה  ÌÈ.עמי  Í¯„ Ë·‰,עולים עבים נראה  אם המערב , לפאת  ראה 

תפלתו: תקובל  עת עד  ואנה, אנה להפנות רצה  לא  ÌÈÓÚÙ.ובעצמו Ú·˘ ·Â˘לשוב לו אמר פעמים שבעת לומר: רוצה 
ולהביט :

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÂ¯ÚÈÂ:סדור כמוÎÁÏ‰.(ÁÏ)ענין לקיקה, (שם ענין

כג) כהלוקקמט הכל , שרפה לומר: ורוצה ילחכו, רגליך ועפר
יברחו:˙Â˘Ù.(Ó)בלשון: לבל  עניןÈÂ‚‰¯.(Ó·)אחזו

כמו  לד)השתטחות , ד ב עליו:(מלכים ÓÂ‡Ó‰.(Ó‚)ויגהר ÔÈ‡
כלום: אין

vÎht wxt mildz - miaezk

ht mildzbpÎ`n.

àî:äzçî åéøöáî zîN åéúøãb-ìë zöøtáîì ätøç äéä Cøã éøáò-ìk eäqL:åéðëLâîúBîéøä ¨©¬§¨¨§¥«Ÿ¨®©−§¨¦§¨¨´§¦¨«−©ª¨´Ÿ§¥¨®¤¨¨¬¤¹§À̈¦§¥¨«−£¦¨
:åéáéBà-ìk zçîNä åéøö ïéîéãî:äîçìna Búîé÷ä àìå Baøç øeö áéLz-óàäîBøähî zaLä §¦´¨¨®¦¹§©À§¨¨«§¨«©−¨¦´©§®§¬Ÿ£¹¥«ŸÀ©¦§¨¨«¦§©¬¨¦¢¨®

:äzøbî õøàì Bàñëååî:äìñ äLea åéìò úéèòä åéîeìò éîé zøö÷äæîçöðì øúqz ýåýé äî-ãò §¹¦§À¨¨¬¤¦©«§¨−¦§©§¨§¥´£¨®¤«¡¦̧¨¨−̈¨´¤«¨©¨´−§Ÿ̈¦¨¥´¨¤®©
:Eúîç Là-Bîk øòázçî:íãà-éða-ìë úàøa àåM-äî-ìò ãìç-äî éðà-øëæèîçé øáâ éîàìå äé ¦§©−§¥´£¨¤«§¨£¦¬¤¨®¤©©¹̈À§¨¨¬¨¨§¥¨¨«¦³¤´¤−¦«§¤§´Ÿ

:äìñ ìBàL-ãiî BLôð èlîé úån-äàøéðéãñç | äià:Eúðeîàa ãåãì zòaLð éðãà | íéðLàøä E ¦§¤¨®¤§©¥̧©§−¦©§´¤«¨©¥³£¨¤−¨¦«Ÿ¦¬£Ÿ¨®¦§©¬§¨¹§¨¦À¤«¡«¨¤«
àðéãáò útøç éðãà øëæ:íénò íéaø-ìk é÷éçá éúàN EáðéáéBà eôøç øLàeôøç øLà ýåýé | E §´Ÿ−£Ÿ¨¤§©´£¨¤®§¥¦¬§¹¥¦À¨©¦¬©¦«£¤³¥«§−«§¤¬§Ÿ̈®£¤¬¥« ¹§À

:EçéLî úBáwòâð:ïîàå | ïîà íìBòì ýåýé Ceøa ¦§¬§¦¤«¨−§Ÿ̈¬§¹À̈»̈¥¬§¨¥«
v mildz`.

à:øãå øãa eðl úééä äzà ïBòî éðãà íéäìàä-Léà äLîì älôz§¦¨»§¤¶¦¨«¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈¨´−©¨¨¦¬¨¹̈À§´Ÿ¨«Ÿ

i"yx
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚ ÏÎ:בירושלים ÂÈ¯ˆ·Ó.שבנה

ציון: ומצודת הבית ˆÂ¯(Ó„)הר ·È˘˙ Û‡
.Â·¯Á כמו חרבו חידוד את והפכת אחור השבות

ה) וכן(יהושע צורים, נד)חרבות יוצר (ישעיה כלי כל
‰˜Â˙ÂÓ.עליך: ‡ÏÂ:מלפול העמדתו ולא
(‰Ó).Â¯‰ËÓ צהרים ‰˘·˙ כמו זריחתו

וכמו טיהרא כד)דמתרגמינן השמים (שמות וכעצם
Ó‚¯˙‰.לטוהר: ı¯‡Ï לשון כל והשחת, השפלת

מגר: יונתן בתרגום Ó‰(ÁÓ)שחייה È‡ ¯ÎÊ
.„ÏÁ לך ודי ימי מעט הלא לי יש זקנה מה

ימים: קצר במותי ממני נפרע Ó‰שאתה ÏÚ

.‡Â˘:אדם בני כל בראת ולהבל לחנם
(‡).ÌÈÓÚ ÌÈ·¯ ÏÎ È˜Á· È˙‡˘ אני בגולה

ומשאם: סבלם ÍÁÈ˘Ó.(·)נושא ˙Â·˜Ú סופי
המשיח  בעקבות הוא משנה ולשון המשיח מלך

יסגא: ÌÏÂÚÏ.(‚)חוצפא '‰ ÍÂ¯· כל על
לנו: עשה ÓÏ˘‰.(‡)אשר ‰ÏÙ˙ עשר אחד

כנגדם  אמרם משה כלם מזמור לדוד עד מכאן מזמורים
בזאת  שבטים עשר לאחד ברכות עשר אחד ברך

ÂÏ.הברכה: ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ÔÂÚÓ לבא ומנוס מדור מעון
לנו.שם Â„¯.היית הכל ·„¯ מקדם אתה כי מעולם

היית:

cec zcevn
(‡Ó).'Â‚Â ˙ˆ¯Ù:להפקר אותו נתת ר"ל  בו  בא הרוצה וכל 

.‰˙ÁÓ:והרוס מושבר  „¯Í.(Ó·)להיות È¯·ÂÚ ÏÎכדבר
ודורכה: רומסה  מוצאה  כל אשר  Â‚Â'.(Ó„)ההפקר ·È˘˙ Û‡

הנה האויב את  בו להכות וחדודה לטושה היתה חרבו כי עם 
וגם האויב את בו להכות  יוכל לבל  לאחוריו החדוד  השבת 
אם אף ר"ל האויב מיד הוא להנצל  במלחמה אותו הקמת לא 
עמו נלחמו האויב על  הוא להתגבר  מקום הטבע לפי היה

עוד : נפל וגם  נתגבר  ולא  אותו‰˘·˙.(Ó‰)ממרום  בטלת
לארץ: כסאו  והפלת הצלחתו ÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)מזוהר ÈÓÈימי

לעולם בושה עליו והעטפת הקצרת הטובים ימיו ר"ל הנערות
רב: זמן Ó‰.(ÊÓ)ר "ל  „Úמתי עד מ "מ  בדין עשית אמנם

בתמיה: לנצח  ממני פניך תסתיר  חמתך ˙·Ú¯וכי תבער וכי .
הכל: השורף הזה ‡È.(ÁÓ)כהאש  ¯ÎÊזוכר אני עת  בכל

המעט  הוא הלא העולם בזה לי שיש  הזמן  הוא מה  וחושב 
הישועה : אראה ולא אמות  ˘Â‡.ופן ‰Ó ÏÚ: הישועה יראה ולא ימות אם אדם בני  כל  בראת בחנם ÈÁÈ‰.(ËÓ)למה ¯·‚ ÈÓ

השאול : מן לעולם  נפשו וימלט  המיתה יראה ולא  חי ישאר  אשר האדם הוא  ÍÈ„ÒÁ.()מי ‰È‡עומדים וכלנו הואיל ר"ל
המלוכה  להשיב באמונה  לדוד  נשבעת אשר הראשונים בימים  לנו  שהבטחת חסדיך  הם  איה מה˘‡˙È.(‡)לזרעו :למיתה 

וסובל : בחיקי נושא  Â‚Â'.(·)שאני  ÂÙ¯Á לבוא:‡˘¯ שמתאחר משיחך  התאחרות חרפו אשר ומפרש ‰'(‚)וחוזר ÍÂ¯·
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏÂÚÏ: לחוזק המלה וכפל  ומהולל ברוך הוא שהמקום  הוא אמת ÓÏ˘‰.(‡)ר"ל ‰ÏÙ˙שמכאן מזמורים י"א

נביא : שהיה  ר"ל האלהים. איש בספרו . יסדם ודוד  אמרם  משה  מזמור  לדוד ÔÂÚÓ.עד ודור‡„' דור  בכל  למחסה  לנו אתה 
וממטר: מזרם המגין המדור כמו

oeiv zcevn
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚:ומחיצה כותל כמוÁÓ˙‰.ענין מושבר

קשתותם נא)חתתה מי˘Â‰ÂÒ.(Ó·):(ירמיה כמו רמיסה  ענין
למשיסה  מב)נתן חרבותˆÂ¯.(Ó„):(ישעיה כמו חדוד  ענין 

ה)צורים נוגש‰˘·˙.(Ó‰):(יהושע שבת כמו בטול  ענין
יד) לטוהרÂ¯‰ËÓ.:(ישעיה השמים וכעצם כמו זוהר (שמות ענין

אחורÓ‚¯˙‰.:כד) רוכבו  ויפל  כי  הפלה  מ"ט)ענין (בראשית

וימגר : העלםÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)תרגומו זה מי בן כמו  (ש"א נעוריו

יעטה‰ÈËÚ˙.:ז) שפם  ועל  כמו ולבישה עטוף יג)ענין  :(ויקרא
(ÁÓ).„ÏÁ חלד יושבי כל האזינו כמו זמן מט)ענין :(לעיל
.‡Â˘ שומר שקד  שוא וכן חנם קכז)על ¯·ÌÈ(‡):(לקמן ÏÎ

.ÌÈÓÚ: רבים עמים כל  וכןÂ·˜Ú˙.(·)כמו התאחרות ענין
יעקבם  לז)לא וסופו:(איוב הרגל  אחרית הוא  שהעקב ע"ש

(‡).ÔÂÚÓ קדשך ממעון השקיפה  כמו כו)מדור :(דברים
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i"yx
(„Ï)Î.ÌÈÓ ÌÈ„:הנס את אלישע Â˜ˆÈÂ.להגדיל

ונתמלאה (יצק) כמעיינות אצבעותיו ונעשו ידיו, על
שנאמר הוא יא)התעלה, ג ב שפט (מלכים בן אלישע פה :

ידיו, על במים נס ונעשה אליהו, ידי על מים יצק אשר
ידיו על במים הנס שיעשה הוא יז)ראוי פרק רבה :(אליהו

(ÂÏ).È˙È˘Ú Í¯·„·Â איסור בשעת בבמה שהקרבתי
ÈÚ.(ÊÏ)הבמות: '‰ ÈÚ,באש ענני (ובמים)ענני

אמרו ורבותינו יונתן. תרגם כך ב)במטר, ט ענני (ברכות :
הם: כשפים מעשה יאמרו שלא ענני ÂÚ„ÈÂבאש,

.'Â‚Â '‰ ‰˙‡ ÈÎ ‰Ê‰ ÌÚ‰ לבשרם וכשתשלחני
תענני: היום אם בי יאמינו לבא, ‰Â·Ò˙לעתיד ‰˙‡Â

.Ì·Ï היה ‡˙ ובידך מאחריך, לסור מקום להם נתת
אליך לבבם ב)להכין לא אגדה(שם ומדרש רבה . (במדבר

יב) אתה יח ואומר, כופר אהיה אני אף תענני, לא אם :
משה אמר וכן לבם, את כט)הסבות טז אם (במדבר :

לא  ואומר, כופר אני אף אלה, ימותון האדם כל כמות
מיכיהו  אמר וכך והמצות, התורה את לדבר שלחני ה'

כח) כב בי:(לקמן ה' דבר לא בשלום, תשוב שוב אם :
(ËÏ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ האלהים:‰' הבעל ולא
(·Ó).‰ˆ¯‡ ¯‰‚ÈÂ להתפלל רגום:)(ת לארעא, וגחין

הגשמים: ÌÈ.(Ó‚)על Í¯„ מן עולה ענן תראה אם
הים:

cec zcevn
(„Ï).Â˜ˆÈÂכי נזכר, לא  כי  ועם  ושפכו, עשו וכן וישפכו,

יובן: שנית:˘Â.מעצמו פעם  ושפכו שנית , פעם שפכו 
.Â˘Ï˘:'וכו שלישית פעם  Á·ÊÓÏ.(Ï‰)שפכו ·È·Òכי

על  למטה המים נשפך המזבח, שעל העולה על  המים  בהשפך 
המערכה: מקום סביב המזבח, אוÏÓ‡.כל  בעצמו, אליהו או
התעלה : גם מלאו מצותו ידי ‰ÁÓ‰.(ÂÏ)על ˙ÂÏÚ·בעת

הערבים: בין  של התמיד הוא  הערב, מנחת  להתפלל :ÈÂ‚˘.העלאת ה' Ú„ÂÈ.אל ÌÂÈ‰היום יודע האש , תרד  כאשר  לומר : רצה
בישראל :·Ï‡¯˘È.וכו': שכינתך משרה לומר: Í„·Ú.רצה  È‡Âנאמן נביא עבדך שאני הכל  ידעו ידי, על  הזה הנס ובהיות 

להם: בהנבאי לעולם בי ויאמינו ÂÎÂ'.לה ', Í¯·„·Âהאלה הדברים  כל  הלא כי הזה, הנס  לי שתעשה מהראוי לומר : רצה
עשיתים: למעני ולא  דברך, ישמרו בעבור  מחשבותי כל הלא הנס , להגדיל ‰'.(ÊÏ)שעשיתי ÈÚ:האש ‰Â·Ò˙בהורדת ‰˙‡Â

.'ÂÎÂ:ממך להפנות אחורנית, הנה  עד  היה  אשר לבם, את  אליך  תסבב הזה בהנס לומר : ורצה  עתיד , במקום ÂÏÙÈÂ(ËÏ)עבר 
.Ì‰ÈÙ ÏÚ:'לה ÂÎÂ'.להשתחות  ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לחזק:‰' בא Â˘˙‰.(Ó‡)הכפל ÏÂÎ‡ ‰ÏÚואמרו כולם ושבו הואיל כאומר

הגשם: המיית קול ישמע הנה  כי יינך, טוב  בלב ושתה לחמך  בשמחה  ואכול  מעתה  עלה לזה האלהים , הוא  ¯‡˘(Ó·)ה '
.ÏÓ¯Î‰: הכרמל הר ‡¯ˆ‰.ראש  ¯‰‚ÈÂאמר שה' ואף המטר, על להתפלל  ברכיו בין פניו  ושם קם זה  ואחרי לארץ נשתטח

מתחילה לאחאב  אמר תפלתו, שיקובל  בטוח  היה כי  ועל שם , אחאב בעוד  לתתו למהר התפלל  מקום  מכל וכו ', מטר ואתנה לו
הגשם: המון קול ‡.(Ó‚)כי ‰ÏÚ:ההר ראש אל  מתחילה  ÌÈ.עמי  Í¯„ Ë·‰,עולים עבים נראה  אם המערב , לפאת  ראה 

תפלתו: תקובל  עת עד  ואנה, אנה להפנות רצה  לא  ÌÈÓÚÙ.ובעצמו Ú·˘ ·Â˘לשוב לו אמר פעמים שבעת לומר: רוצה 
ולהביט :

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÂ¯ÚÈÂ:סדור כמוÎÁÏ‰.(ÁÏ)ענין לקיקה, (שם ענין

כג) כהלוקקמט הכל , שרפה לומר: ורוצה ילחכו, רגליך ועפר
יברחו:˙Â˘Ù.(Ó)בלשון: לבל  עניןÈÂ‚‰¯.(Ó·)אחזו

כמו  לד)השתטחות , ד ב עליו:(מלכים ÓÂ‡Ó‰.(Ó‚)ויגהר ÔÈ‡
כלום: אין

vÎht wxt mildz - miaezk
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:äìñ ìBàL-ãiî BLôð èlîé úån-äàøéðéãñç | äià:Eúðeîàa ãåãì zòaLð éðãà | íéðLàøä E ¦§¤¨®¤§©¥̧©§−¦©§´¤«¨©¥³£¨¤−¨¦«Ÿ¦¬£Ÿ¨®¦§©¬§¨¹§¨¦À¤«¡«¨¤«
àðéãáò útøç éðãà øëæ:íénò íéaø-ìk é÷éçá éúàN EáðéáéBà eôøç øLàeôøç øLà ýåýé | E §´Ÿ−£Ÿ¨¤§©´£¨¤®§¥¦¬§¹¥¦À¨©¦¬©¦«£¤³¥«§−«§¤¬§Ÿ̈®£¤¬¥« ¹§À

:EçéLî úBáwòâð:ïîàå | ïîà íìBòì ýåýé Ceøa ¦§¬§¦¤«¨−§Ÿ̈¬§¹À̈»̈¥¬§¨¥«
v mildz`.
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i"yx
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚ ÏÎ:בירושלים ÂÈ¯ˆ·Ó.שבנה

ציון: ומצודת הבית ˆÂ¯(Ó„)הר ·È˘˙ Û‡
.Â·¯Á כמו חרבו חידוד את והפכת אחור השבות

ה) וכן(יהושע צורים, נד)חרבות יוצר (ישעיה כלי כל
‰˜Â˙ÂÓ.עליך: ‡ÏÂ:מלפול העמדתו ולא
(‰Ó).Â¯‰ËÓ צהרים ‰˘·˙ כמו זריחתו

וכמו טיהרא כד)דמתרגמינן השמים (שמות וכעצם
Ó‚¯˙‰.לטוהר: ı¯‡Ï לשון כל והשחת, השפלת

מגר: יונתן בתרגום Ó‰(ÁÓ)שחייה È‡ ¯ÎÊ
.„ÏÁ לך ודי ימי מעט הלא לי יש זקנה מה

ימים: קצר במותי ממני נפרע Ó‰שאתה ÏÚ

.‡Â˘:אדם בני כל בראת ולהבל לחנם
(‡).ÌÈÓÚ ÌÈ·¯ ÏÎ È˜Á· È˙‡˘ אני בגולה

ומשאם: סבלם ÍÁÈ˘Ó.(·)נושא ˙Â·˜Ú סופי
המשיח  בעקבות הוא משנה ולשון המשיח מלך

יסגא: ÌÏÂÚÏ.(‚)חוצפא '‰ ÍÂ¯· כל על
לנו: עשה ÓÏ˘‰.(‡)אשר ‰ÏÙ˙ עשר אחד

כנגדם  אמרם משה כלם מזמור לדוד עד מכאן מזמורים
בזאת  שבטים עשר לאחד ברכות עשר אחד ברך

ÂÏ.הברכה: ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ÔÂÚÓ לבא ומנוס מדור מעון
לנו.שם Â„¯.היית הכל ·„¯ מקדם אתה כי מעולם

היית:

cec zcevn
(‡Ó).'Â‚Â ˙ˆ¯Ù:להפקר אותו נתת ר"ל  בו  בא הרוצה וכל 

.‰˙ÁÓ:והרוס מושבר  „¯Í.(Ó·)להיות È¯·ÂÚ ÏÎכדבר
ודורכה: רומסה  מוצאה  כל אשר  Â‚Â'.(Ó„)ההפקר ·È˘˙ Û‡

הנה האויב את  בו להכות וחדודה לטושה היתה חרבו כי עם 
וגם האויב את בו להכות  יוכל לבל  לאחוריו החדוד  השבת 
אם אף ר"ל האויב מיד הוא להנצל  במלחמה אותו הקמת לא 
עמו נלחמו האויב על  הוא להתגבר  מקום הטבע לפי היה

עוד : נפל וגם  נתגבר  ולא  אותו‰˘·˙.(Ó‰)ממרום  בטלת
לארץ: כסאו  והפלת הצלחתו ÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)מזוהר ÈÓÈימי

לעולם בושה עליו והעטפת הקצרת הטובים ימיו ר"ל הנערות
רב: זמן Ó‰.(ÊÓ)ר "ל  „Úמתי עד מ "מ  בדין עשית אמנם

בתמיה: לנצח  ממני פניך תסתיר  חמתך ˙·Ú¯וכי תבער וכי .
הכל: השורף הזה ‡È.(ÁÓ)כהאש  ¯ÎÊזוכר אני עת  בכל

המעט  הוא הלא העולם בזה לי שיש  הזמן  הוא מה  וחושב 
הישועה : אראה ולא אמות  ˘Â‡.ופן ‰Ó ÏÚ: הישועה יראה ולא ימות אם אדם בני  כל  בראת בחנם ÈÁÈ‰.(ËÓ)למה ¯·‚ ÈÓ

השאול : מן לעולם  נפשו וימלט  המיתה יראה ולא  חי ישאר  אשר האדם הוא  ÍÈ„ÒÁ.()מי ‰È‡עומדים וכלנו הואיל ר"ל
המלוכה  להשיב באמונה  לדוד  נשבעת אשר הראשונים בימים  לנו  שהבטחת חסדיך  הם  איה מה˘‡˙È.(‡)לזרעו :למיתה 

וסובל : בחיקי נושא  Â‚Â'.(·)שאני  ÂÙ¯Á לבוא:‡˘¯ שמתאחר משיחך  התאחרות חרפו אשר ומפרש ‰'(‚)וחוזר ÍÂ¯·
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏÂÚÏ: לחוזק המלה וכפל  ומהולל ברוך הוא שהמקום  הוא אמת ÓÏ˘‰.(‡)ר"ל ‰ÏÙ˙שמכאן מזמורים י"א

נביא : שהיה  ר"ל האלהים. איש בספרו . יסדם ודוד  אמרם  משה  מזמור  לדוד ÔÂÚÓ.עד ודור‡„' דור  בכל  למחסה  לנו אתה 
וממטר: מזרם המגין המדור כמו

oeiv zcevn
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚:ומחיצה כותל כמוÁÓ˙‰.ענין מושבר

קשתותם נא)חתתה מי˘Â‰ÂÒ.(Ó·):(ירמיה כמו רמיסה  ענין
למשיסה  מב)נתן חרבותˆÂ¯.(Ó„):(ישעיה כמו חדוד  ענין 

ה)צורים נוגש‰˘·˙.(Ó‰):(יהושע שבת כמו בטול  ענין
יד) לטוהרÂ¯‰ËÓ.:(ישעיה השמים וכעצם כמו זוהר (שמות ענין

אחורÓ‚¯˙‰.:כד) רוכבו  ויפל  כי  הפלה  מ"ט)ענין (בראשית

וימגר : העלםÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)תרגומו זה מי בן כמו  (ש"א נעוריו

יעטה‰ÈËÚ˙.:ז) שפם  ועל  כמו ולבישה עטוף יג)ענין  :(ויקרא
(ÁÓ).„ÏÁ חלד יושבי כל האזינו כמו זמן מט)ענין :(לעיל
.‡Â˘ שומר שקד  שוא וכן חנם קכז)על ¯·ÌÈ(‡):(לקמן ÏÎ

.ÌÈÓÚ: רבים עמים כל  וכןÂ·˜Ú˙.(·)כמו התאחרות ענין
יעקבם  לז)לא וסופו:(איוב הרגל  אחרית הוא  שהעקב ע"ש

(‡).ÔÂÚÓ קדשך ממעון השקיפה  כמו כו)מדור :(דברים



קי     

          
              
          
 
              
                

           
           

          
           

          

                
                        

 
                      

                  
               

 

       

           

           

 

        
         

       
         

    
         

      
         

        
        

          
             

        
       

       
           

       
         

     
         

        
          

          
          

         
           

        

          

         
       

         
        

  

        

          
        

      
         

           

       
       
        

          
          
          

          
        

       
      

    
       

        
        

       
        

       
         

        
         

   

     

            
          

            
             

         
            

             
           

       
             

              
          

            

                  
                  

 

         

         
      

       
         

         

        
       

         
         

       
          

        
            

         
       

       
          

         
        

        
         

      
          

        
         
        

           
          

         
         

       
        

          


        

           



        
      

       
        

      

      
        

        

          

          
        

        
      

          
       

     
           

         
         

        
         

         
         
         

         
      

        

   



קיי      

          
              
          
 
              
                

           
           

          
           

          

                
                        

 
                      

                  
               

 

       

           

           

 

        
         

       
         

    
         

      
         

        
        

          
             

        
       

       
           

       
         

     
         

        
          

          
          

         
           

        

          

         
       

         
        

  

        

          
        

      
         

           

       
       
        

          
          
          

          
        

       
      

    
       

        
        

       
        

       
         

        
         

   

     

            
          

            
             

         
            

             
           

       
             

              
          

            

                  
                  

 

         

         
      

       
         

         

        
       

         
         

       
          

        
            

         
       

       
          

         
        

        
         

      
          

        
         
        

           
          

         
         

       
        

          


        

           



        
      

       
        

      

      
        

        

          

          
        

        
      

          
       

     
           

         
         

        
         

         
         
         

         
      

        

   



קיב     

    
            

        
       
            

           
          

            
              

                
                         

                 
                    

                       
                        

     
                    

                  

 

         
         

        
       

       

         
       

       
         

           
         
           

          
          

          
           

        
       

       
        

         
        

       
         

         
       

    

        

         

         

         
     

     
          

         
      

          
         

     
       

       
        

         

     
        

         
        

          
          

       
         

           
        

         
        

         

          
        

         
        

          
          

   

      

           
           

          
        

            
               

            
            

           
        

                        
                     

                  
     

                    
                      

                 
                      

                 
                    

                  

 

        
       

         
        

       
        

        
     

      
         

        
          

     

        

           
             
            
            

          


        
         

        
        

         
         

         

        
        

          
         

           
          

          
         

         
         

           
        

         
       

           
         
          

         

      
        

         
      

          
          
          

          
          

          
           

      
          

          
           

         

   



קיג      

    
            

        
       
            

           
          

            
              

                
                         

                 
                    

                       
                        

     
                    

                  

 

         
         

        
       

       

         
       

       
         

           
         
           

          
          

          
           

        
       

       
        

         
        

       
         

         
       

    

        

         

         

         
     

     
          

         
      

          
         

     
       

       
        

         

     
        

         
        

          
          

       
         

           
        

         
        

         

          
        

         
        

          
          

   

      

           
           

          
        

            
               

            
            

           
        

                        
                     

                  
     

                    
                      

                 
                      

                 
                    

                  

 

        
       

         
        

       
        

        
     

      
         

        
          

     

        

           
             
            
            

          


        
         

        
        

         
         

         

        
        

          
         

           
          

          
         

         
         

           
        

         
       

           
         
          

         

      
        

         
      

          
          
          

          
          

          
           

      
          

          
           

         

   



קיד      

                
              

             
              

           
            

        
       

           

                       
                       

        
                     

                 
                      

                     
                     

                      
               

                      

 

        
         

           
 

       

            


           
          

       
          

          

            
         

         
        

         
        
           

        
          

          
          

          
         

        
           

         
          

      
        

        
          

       
        

      
         

       
         

         
          

         

        
       
        

            
        

          
          

        
           

            
          



        

             
           

        

         
        

        
        

   

      

    
              

           
            

            
             

            
   

          
                     

                   
                       

                       

 

        

         
        

         
        
        

           
        

         
         

         
           

           
          

        



       

            
            

       

         
         

        

        
          

        
        

          
       

        
         

         
           

           
          

         
      

        
            

        

        
          

     

       

             

         
          

           
          

           
        

          

           
          

           
         

         
          

             
         

        

            
           

            
            
             
             

          

      
        

          

          
       

   



קטו       

                
              

             
              

           
            

        
       

           

                       
                       

        
                     

                 
                      

                     
                     

                      
               

                      

 

        
         

           
 

       

            


           
          

       
          

          

            
         

         
        

         
        
           

        
          

          
          

          
         

        
           

         
          

      
        

        
          

       
        

      
         

       
         

         
          

         

        
       
        

            
        

          
          

        
           

            
          



        

             
           

        

         
        

        
        

   

      

    
              

           
            

            
             

            
   

          
                     

                   
                       

                       

 

        

         
        

         
        
        

           
        

         
         

         
           

           
          

        



       

            
            

       

         
         

        

        
          

        
        

          
       

        
         

         
           

           
          

         
      

        
            

        

        
          

     

       

             

         
          

           
          

           
        

          

           
          

           
         

         
          

             
         

        

            
           

            
            
             
             

          

      
        

          

          
       

   



קטז     

            
              

              
              

       
       

            
               

                     
                          

    
                  

            
 

                     
                  

 

        

            

   

        
          

         
         

         
         

       
          

          
           
          

         
          

        
        

          
       

          
         

         
         

          
      

         
         

      
          

     
         

     

       

       

         
        

         
          

         
        

          
         

          

         
           

          
         

           
          

        

        
         
         

         
         

      
         

         

         
       

       
           
          
          

   

     

               
               

              
               

           
           

       

                         
                       

                     
                      

                     
                        
                    

   
                  

                       

 

          
           

          
          

           
        
         

         
         

           
           

        
         

          
          

         
          

          
          

          
         

          
         

          
         

         
        

          

           
         

         

           

        
         

          
          

         
        

           
           

           

      

        

        
            

      

       
         

          
        

        

        
         

         

         
        

        
           

       
          

         
          

          
        

        
        

       


   



קיז      

            
              

              
              

       
       

            
               

                     
                          

    
                  

            
 

                     
                  

 

        

            

   

        
          

         
         

         
         

       
          

          
           
          

         
          

        
        

          
       

          
         

         
         

          
      

         
         

      
          

     
         

     

       

       

         
        

         
          

         
        

          
         

          

         
           

          
         

           
          

        

        
         
         

         
         

      
         

         

         
       

       
           
          
          

   

     

               
               

              
               

           
           

       

                         
                       

                     
                      

                     
                        
                    

   
                  

                       

 

          
           

          
          

           
        
         

         
         

           
           

        
         

          
          

         
          

          
          

          
         

          
         

          
         

         
        

          

           
         

         

           

        
         

          
          

         
        

           
           

           

      

        

        
            

      

       
         

          
        

        

        
         

         

         
        

        
           

       
          

         
          

          
        

        
        

       


   



קיח     

           
           

            
          

 

                  
                      

                    
                     

                       
              

 

        

          

          

         

       

       
         

         

       
         
         

         
        

         

       
        
          

      

     
        

         
            

         
         

          
           

         
         

        
       

           
          
          

       
         



   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נד døãä',דף ìk' éàî בא אלא הדרה. ציון מבת ויצא לומר יכול שהיה ©¨£¨¨

'כל חדר døãç'לדרשה, הקדשים קודש  בבית היה  הארון וזה חדרים, בחדרי הגנוז כל - ©§¨
יוחאי  בר שמעון לרבי מתיא רבי שאמר ואחר מירושלים. גלה הוא וגם מחדר, לפנים

שאלו, זאת, יוחאיäzàכל בן שמעון Bìרבי øîà ,øîBà äzà äî בן שמעון רבי ©¨©©¨¥¨©
æðâðיוחאי, BîB÷îa ïBøà øîBà éðàL,לבבל גלה ח)øîàpLולא ח א' (מלכים ¤£¦¥¨¦§¦§©¤¤¡©

'Bâå íécaä eëøàéå' בן שמעון רבי סובר עולא שלדעת הרי הּזה'. היֹום עד ׁשם ויהיּו ©©£¦©©¦§ְִֶַַַַָ

לבבל. גלה ולא במקומו נגנז שהארון יוחאי

òîLî éàî ,àìeòì äaø déì øîà'הבדים 'ויאריכו מהפסוק לומדים איך - ¨©¥©¨§¨©©§©
עולא: השיבו במקומו. נגנז äfä',(שם)בהמשךáéúëcשהארון íBiä ãò íL eéäiå' ¦§¦©¦§¨©©©¤

במקומו. שנגנז בהכרח הקדשים, בקדש היום הארון נמצא שלא וכיון

לעולא: רבה àeäכי åמקשה íìBòì ,'äfä íBiä ãò' áéúëc àëéä ìë היום עד §¨¥¨¦§¦©©©¤§¨
ממש, הארץáéúkäåהזה כיבוש כא)לגבי א íéìLeøé(שופטים áLé éñeáéä úàå' §¨§¦§¤©§¦Ÿ¥§¨©¦

íBiä ãò íéìLeøéa ïéîéða éða úà éñeáéä áLiå ïéîéða éða eLéøBä àìŸ¦§¥¦§¨¦©¥¥©§¦¤§¥¦§¨¦¦¨©¦©©
,'äfäהאםénð éëäונאמר לעולם, eìbהכוונה àìc היום עד מירושלים בנימין בני ©¤¨¦©¦§Ÿ¨

äðLהזה, íézLe íéMîç ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå שנתן עד ירושלים מחורבן §¨©§¨©¦§¨¥£¦¦§©¦¨¨
המקדש, בית את לבנות רשות aכורש Léà øáò àì ארץìò' øîàpL ,äãeäé Ÿ¨©¦§§¨¤¤¡©©

íéøää[ההרים חורבן øaãî[-על úBàð ìòå ,éäðå éëá àNà הרועים [-נוה ¤¨¦¤¨§¦¨¤¦§©§¦§¨
eúvðשבמדבר] ék ,äðé÷[שממו-],äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáò Léà éìaî ¦¨¦¦§¦§¦¦Ÿ¥§Ÿ¨§¦§¤

.'eëìä eããð äîäa ãòå íéîMä óBòîותיבתïéMîç àiøèîéâa 'äîäa' ¥©¨©¦§©§¥¨¨§¨§§¥¨§¦©§¦¨£¦¦
eåä íézLe. הנאמר כרחך ועל מירושלים, בנימין בני גלו שנה ושתים שחמשים הרי §©¦£

הפסקה. ללא עולם עד הכוונה אין הזה', היום 'עד

ישראל: בארץ איש היה שלא תקופה שהיתה נוספת øîBà,ראיה éñBé éaø ,àéðúå§©§¨©¦¥¥
äîéi÷úð íéðL òáLבתורה האמורה כב)הקללה כט çìîå(דברים úéøôb' ׂשריפה ¤©¨¦¦§©§¨¨§¦¨¤©ְֵָ

ארצּה' àéúàכל aכל ,éñBé éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàå .ìàøNé õøà ְַָָ§¤¤¦§¨¥§¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¥¨§¨
שוה בגזירה זאת למדים -àëä áéúk ,'úéøa' 'úéøa' לדניאל גבריאל המלאך בדברי §¦§¦§¦¨¨

כז) ט íúä(דניאל áéúëe ,'ãçà òeáL íéaøì úéøa øéaâäå' הגויים כשיראו §¦§¦§¦¨©¦¨©¤¨§¦¨¨
ומלח לגפרית הארץ נהפכה כד)איך שם úéøa(דברים úà eáæò øLà ìò eøîàå'§¨§©£¤¨§¤§¦

'íúáà éäìà 'ä הכוונה אין הזה' היום 'עד שהנאמר למדים , נמצינו כך. להם אירע ¡Ÿ¥£Ÿ¨
עולא. כדברי ושלא גלה, ולא במקומו נגנז שהארון הוכחה אין כן ואם לעולם,

déì øîà,לרבה הארוןàëäעולא בדי 'íL'גבי áéúk כן שאין ומה לעולם, פירושו ולכן הזה', היום עד שם 'ויהיו íúäשכתוב ¨©¥¨¨§¦¨¨¨
'íL',ביבוסי  áéúk àì.'לעולם' לפרשו הכרח אין ולכן הזה', היום 'עד אלא Ÿ§¦¨

הגמרא: 'íL',מקשה áéúëc àëéä ìëåשכוונתו להיות מוכרח éáéúéî,האם .àeä íìBòìשמעון בני גבי (דברי נאמר §¨¥¨¦§¦¨§¨¥¦¥
מב) ד א' éðaהימים ìàéfòå äéôøe äéøòðe äéèìôe úBàî Lîç íéLðà øéòN øäì eëìä ïBòîL éða ïî íäîe'¥¤¦§¥¦§¨§§©¥¦£¨¦£¥¥§©§¨§©§¨§¨¨§ª¦¥§¥

÷ìîòì äèìtä úéøàL úà ekiå íLàøa éòLé[ושאול דוד מהכרתת שנפלטו äfä',[-העמלקים íBiä ãò íL eáLiå ¦§¦§Ÿ¨©©¤§¥¦©§¥¨©£¨¥©¥§¨©©©¤
,úBöøàä ìk ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øáëe,ממקומם האומות לכל íénòשהגלה úBìáb øéñàå' øîàpL §¨¨¨©§¥¦¤¤©¦§¥¨¨£¨¤¤¡©§¨¦§ª©¦

לעם], עם שבין הגבולות את éúNBL'[-הסרתי íäéúBãeúòå שמעון שבני לומר אפשר אי לפיכך לקחתי]. אוצרותיהם [-ואת ©£¥¤¥¦
הגמרא: מסיימת הוא. שלעולם הכוונה אין הזה', היום עד 'שם שכתוב שאף ובהכרח שעיר, בהר הזה היום עד ¨§§àzáeézיושבים

לאחר  הּזה ', היֹום  עד ׁשם 'ויהיּו הארון  בבדי שכתוב משום במקומו נגנז שהארון יוחאי בן שמעון רבי בשיטת עולא דברי הופרכו -ְִֶַַַַָ

ממש. היום עד דווקא זה אין הזה' היום עד 'שם שכתוב שאף שהוכח

הארון: של מקומו על נוספת àðzדעה ,ïîçð áø øîà,בברייתאøîBà íéîëçåìa ïBøà ,íé.æeðb äéä íéöòä øéc úkL ¨©©©§¨¨¨©£¨¦§¦¨§¦§©¦¨¥¦¨¨¨
àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà(מ"ב פ"ו שקלים qòúî÷,(משנה äéäL ãçà ïäëa äNòî בטיול ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥

ה äàøåושחוק, של מהמרצפות אחת שהיא ätöøאת העצים äéúBøáçîבלשכת äpeLî והבין יותר, גבוהה שהיא בכך §¨¨¦§¨§¨¥©§¤¨
החזירוה, ושוב øácäשסילקוה úà øBîâì ÷étñä àìå ,Bøéáç úà òéãBäå àáe מקומה את BúîLðלהראות äúöéù ãò ¨§¦©¤£¥§Ÿ¦§¦¦§¤©¨¨©¤¨§¨¦§¨

המספר, הכהן ãeçéaשל eòãéå בבירור -.æeðb ïBøà íMLãéáò äåä éàî.מתעסק הכהן אותו היה במה -,Baìç éaø øîà §¨§§¦¤¨¨¨©£¨¨¦¨©©¦¤§
äéä Bneãø÷a ÷qòúî.בגרזנו היה משחק - ¦§©¥§©§¨¨

i"yx

äøãç ìë:mixcg ixcga fepbd .
äðù á''ðmilyexi zeaxgn 'id .

yxek zciwt cr ediwcv zelba
'r seql ixdy ziad zepal elry
enk dciwtd dzid miwiedi zelbl
dpy g''ie (:`i sc) dlibna epipyy
zeaxg cr miwiedi yeaikn did
elb raya elb xn xn`c milyexi
elb dxyr dpenya elb dpenya
dipki dlb :eyexite ,dxyr ryza
`edy miwiedi yeaikl raya
ediwcv elb xvpckeapl dpeny
dpenya milyexi zeaxga ezelbe
ryz `edy miwiedi yeaikl xyr
dpy xn xn`c xvpckeapl dxyr
dlr dipy depip yaik dpey`x
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íéáøìjln iax lk enk mixyl .
:(hl edinxi) laa÷ñòúîleiha .
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרב יצחק שי'

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ות"ח.

בשים לב לאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להיות לעזר לבני ובנות ישראל, הן בגשם והן 

עובדא  הרי  על טהרת הקדש,  עזר  לו  דל לתת  ואשרי משכיל אל  ומצבו,  לפי מעמדו  כל אחד  ברוח, 

משמחת היא שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החנוך 

הרגילים.

בטחוני חזק שכת"ר ואתו עמו חבריו ושותפיו בעבודת הקדש, יעשו כל המאמצים המתאימים 

למלא האחריות המוטלת עליהם לחנך את הילדים שתחת רשותם והשפעתם ברוח התורה והמצוה על 

טהרת הקדש, והשי"ת יצליחם בעבודתם האחראית הזאת, אשר על ידי כך יזכו ג"כ לברכת השי"ת 

בעניניהם הפרטיים מנפש ועד בשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נד døãä',דף ìk' éàî בא אלא הדרה. ציון מבת ויצא לומר יכול שהיה ©¨£¨¨

'כל חדר døãç'לדרשה, הקדשים קודש  בבית היה  הארון וזה חדרים, בחדרי הגנוז כל - ©§¨
יוחאי  בר שמעון לרבי מתיא רבי שאמר ואחר מירושלים. גלה הוא וגם מחדר, לפנים

שאלו, זאת, יוחאיäzàכל בן שמעון Bìרבי øîà ,øîBà äzà äî בן שמעון רבי ©¨©©¨¥¨©
æðâðיוחאי, BîB÷îa ïBøà øîBà éðàL,לבבל גלה ח)øîàpLולא ח א' (מלכים ¤£¦¥¨¦§¦§©¤¤¡©

'Bâå íécaä eëøàéå' בן שמעון רבי סובר עולא שלדעת הרי הּזה'. היֹום עד ׁשם ויהיּו ©©£¦©©¦§ְִֶַַַַָ

לבבל. גלה ולא במקומו נגנז שהארון יוחאי

òîLî éàî ,àìeòì äaø déì øîà'הבדים 'ויאריכו מהפסוק לומדים איך - ¨©¥©¨§¨©©§©
עולא: השיבו במקומו. נגנז äfä',(שם)בהמשךáéúëcשהארון íBiä ãò íL eéäiå' ¦§¦©¦§¨©©©¤

במקומו. שנגנז בהכרח הקדשים, בקדש היום הארון נמצא שלא וכיון

לעולא: רבה àeäכי åמקשה íìBòì ,'äfä íBiä ãò' áéúëc àëéä ìë היום עד §¨¥¨¦§¦©©©¤§¨
ממש, הארץáéúkäåהזה כיבוש כא)לגבי א íéìLeøé(שופטים áLé éñeáéä úàå' §¨§¦§¤©§¦Ÿ¥§¨©¦

íBiä ãò íéìLeøéa ïéîéða éða úà éñeáéä áLiå ïéîéða éða eLéøBä àìŸ¦§¥¦§¨¦©¥¥©§¦¤§¥¦§¨¦¦¨©¦©©
,'äfäהאםénð éëäונאמר לעולם, eìbהכוונה àìc היום עד מירושלים בנימין בני ©¤¨¦©¦§Ÿ¨

äðLהזה, íézLe íéMîç ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå שנתן עד ירושלים מחורבן §¨©§¨©¦§¨¥£¦¦§©¦¨¨
המקדש, בית את לבנות רשות aכורש Léà øáò àì ארץìò' øîàpL ,äãeäé Ÿ¨©¦§§¨¤¤¡©©

íéøää[ההרים חורבן øaãî[-על úBàð ìòå ,éäðå éëá àNà הרועים [-נוה ¤¨¦¤¨§¦¨¤¦§©§¦§¨
eúvðשבמדבר] ék ,äðé÷[שממו-],äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáò Léà éìaî ¦¨¦¦§¦§¦¦Ÿ¥§Ÿ¨§¦§¤

.'eëìä eããð äîäa ãòå íéîMä óBòîותיבתïéMîç àiøèîéâa 'äîäa' ¥©¨©¦§©§¥¨¨§¨§§¥¨§¦©§¦¨£¦¦
eåä íézLe. הנאמר כרחך ועל מירושלים, בנימין בני גלו שנה ושתים שחמשים הרי §©¦£

הפסקה. ללא עולם עד הכוונה אין הזה', היום 'עד

ישראל: בארץ איש היה שלא תקופה שהיתה נוספת øîBà,ראיה éñBé éaø ,àéðúå§©§¨©¦¥¥
äîéi÷úð íéðL òáLבתורה האמורה כב)הקללה כט çìîå(דברים úéøôb' ׂשריפה ¤©¨¦¦§©§¨¨§¦¨¤©ְֵָ

ארצּה' àéúàכל aכל ,éñBé éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàå .ìàøNé õøà ְַָָ§¤¤¦§¨¥§¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¥¨§¨
שוה בגזירה זאת למדים -àëä áéúk ,'úéøa' 'úéøa' לדניאל גבריאל המלאך בדברי §¦§¦§¦¨¨

כז) ט íúä(דניאל áéúëe ,'ãçà òeáL íéaøì úéøa øéaâäå' הגויים כשיראו §¦§¦§¦¨©¦¨©¤¨§¦¨¨
ומלח לגפרית הארץ נהפכה כד)איך שם úéøa(דברים úà eáæò øLà ìò eøîàå'§¨§©£¤¨§¤§¦

'íúáà éäìà 'ä הכוונה אין הזה' היום 'עד שהנאמר למדים , נמצינו כך. להם אירע ¡Ÿ¥£Ÿ¨
עולא. כדברי ושלא גלה, ולא במקומו נגנז שהארון הוכחה אין כן ואם לעולם,

déì øîà,לרבה הארוןàëäעולא בדי 'íL'גבי áéúk כן שאין ומה לעולם, פירושו ולכן הזה', היום עד שם 'ויהיו íúäשכתוב ¨©¥¨¨§¦¨¨¨
'íL',ביבוסי  áéúk àì.'לעולם' לפרשו הכרח אין ולכן הזה', היום 'עד אלא Ÿ§¦¨

הגמרא: 'íL',מקשה áéúëc àëéä ìëåשכוונתו להיות מוכרח éáéúéî,האם .àeä íìBòìשמעון בני גבי (דברי נאמר §¨¥¨¦§¦¨§¨¥¦¥
מב) ד א' éðaהימים ìàéfòå äéôøe äéøòðe äéèìôe úBàî Lîç íéLðà øéòN øäì eëìä ïBòîL éða ïî íäîe'¥¤¦§¥¦§¨§§©¥¦£¨¦£¥¥§©§¨§©§¨§¨¨§ª¦¥§¥

÷ìîòì äèìtä úéøàL úà ekiå íLàøa éòLé[ושאול דוד מהכרתת שנפלטו äfä',[-העמלקים íBiä ãò íL eáLiå ¦§¦§Ÿ¨©©¤§¥¦©§¥¨©£¨¥©¥§¨©©©¤
,úBöøàä ìk ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øáëe,ממקומם האומות לכל íénòשהגלה úBìáb øéñàå' øîàpL §¨¨¨©§¥¦¤¤©¦§¥¨¨£¨¤¤¡©§¨¦§ª©¦

לעם], עם שבין הגבולות את éúNBL'[-הסרתי íäéúBãeúòå שמעון שבני לומר אפשר אי לפיכך לקחתי]. אוצרותיהם [-ואת ©£¥¤¥¦
הגמרא: מסיימת הוא. שלעולם הכוונה אין הזה', היום עד 'שם שכתוב שאף ובהכרח שעיר, בהר הזה היום עד ¨§§àzáeézיושבים

לאחר  הּזה ', היֹום  עד ׁשם 'ויהיּו הארון  בבדי שכתוב משום במקומו נגנז שהארון יוחאי בן שמעון רבי בשיטת עולא דברי הופרכו -ְִֶַַַַָ

ממש. היום עד דווקא זה אין הזה' היום עד 'שם שכתוב שאף שהוכח

הארון: של מקומו על נוספת àðzדעה ,ïîçð áø øîà,בברייתאøîBà íéîëçåìa ïBøà ,íé.æeðb äéä íéöòä øéc úkL ¨©©©§¨¨¨©£¨¦§¦¨§¦§©¦¨¥¦¨¨¨
àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà(מ"ב פ"ו שקלים qòúî÷,(משנה äéäL ãçà ïäëa äNòî בטיול ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥

ה äàøåושחוק, של מהמרצפות אחת שהיא ätöøאת העצים äéúBøáçîבלשכת äpeLî והבין יותר, גבוהה שהיא בכך §¨¨¦§¨§¨¥©§¤¨
החזירוה, ושוב øácäשסילקוה úà øBîâì ÷étñä àìå ,Bøéáç úà òéãBäå àáe מקומה את BúîLðלהראות äúöéù ãò ¨§¦©¤£¥§Ÿ¦§¦¦§¤©¨¨©¤¨§¨¦§¨

המספר, הכהן ãeçéaשל eòãéå בבירור -.æeðb ïBøà íMLãéáò äåä éàî.מתעסק הכהן אותו היה במה -,Baìç éaø øîà §¨§§¦¤¨¨¨©£¨¨¦¨©©¦¤§
äéä Bneãø÷a ÷qòúî.בגרזנו היה משחק - ¦§©¥§©§¨¨
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:xexaa



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc migqt(oey`x meil)

:sqep oicéðL øNòî ìL úBvî,milyexia,øéàî éaø éøáãìxaeqd ©¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
,mc`d zelraa epi`e `ed deab oennyéãé da àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨§¥

,çñta BúáBçe .oldl x`eaiy mrhk,íéîëç éøáãìmixaeqd ¨©¤©§¦§¥£¨¦
mc` ,`ed milra oenn ipy xyrny.çñta BúáBç éãé da àöBé¥¨§¥¨©¤©

:sqep oicøéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà,deab oenn `edy ¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
ïéàmc`áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBée ,zekeq ly,íéîëç éøáãì ¥¥§¥¨§§¦§¥£¨¦

,milra oenn `edy.áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§
:iq` ax lr `xnbd dywné÷úîdì ó[dywd-]àîìLa ,àtt áø ©§¦¨©¨¨¦§¨¨

iabl xacd oaen -,äqéòok m` `l` dlga zaiigzn dpi`y dn ¦¨
meyn ,milra oenn `idáéúëcdlga(k eh xacna)ziW`x'íëúñøò ¦§¦¥¦£¦−Ÿ¥¤

`id mkizeqixr oeyl zernyne ,'dnExz EnixY dNg [mkwva-]©¨¨¦§¨
dqir `weec,íëlMî,dlgn xeht ipy xyrn xi`n iaxl okle ¦¤¨¤

ae .`ed deab oenn ixdyâBøúàipy xyrn lyénðoaen ok mb - ¤§©¦
meyn ,elya `l` oey`xd meia `vei mc` oi`y dnáéúëcea ¦§¦

(n bk `xwie)íëì ízç÷ìe'zernyne ,'ebe 'xcd ur ixR oFW`xd mFIA §©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨
oeyl'íëì'y `idàäé íëlMîxi`n iax zrcl okle ,bexz`d ¨¤¦¤¨¤§¥

.ipy xyrn ly bexz`a mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny
àlà[iabl la`-]ävî`l xi`n iax zrcl recn ,ipy xyrn ly ¤¨©¨

,daeg ici da e`viáéúk éîoeyl da xn`p ike -,'íëúvî' ¦§¦©©§¤
.ely dvna `l` `vei mc` oi`y xn`p ok zngny

:`xnbd zvxznàîézéàå ,àáø øîàok xn`y [mixne` yie-]áø ¨©¨¨§¦¥¨©
,àéîìL øa øîéé,mc`d ly zeidl dkixv dvny ,ef dkldàéúà ¥©©§¨§¨¨§¨

dey dxifba [zcnlp-]'íçì' 'íçì',dlg aeignàëä áéúkxn`p - ¤¤¤¤§¦¨¨
oeyl ,dvn iabl ,o`k'éðBò íçì'(b fh mixac),íúä áéúëexn`pe - ¤¤¦§¦¨¨

,dlg iabl ,my'õøàä íçlî íëìëàa äéäå'(hi eh xacna)yie , §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
,cenllïläl äîdqira `l` bdep aeigd oi` ,dlg iably myk - ©§©¨

ïàk óà ,íëlMîdvna `l` daeg ici mi`vei oi` dvna.íëlMî ¦¤¨¤©¨¦¤¨¤
mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny xi`n iax zrcl `linne

.dvn zlik` zaeg ici ea
:`xnbd zxxan .`ziixan iq` ax ixacl zriiqn `xnbdàîéì¥¨

déì òéiñîepipyy dnn iq` ax ixacl reiq yiy xn`p m`d ± §©©¥
,`ziixaaò.øéàî éaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqé ¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçå`idyúáéiçipy xyrn aeigy ixd .dlga ©£¨¦§¦©¤¤
ipy xyrn m`d ,minkge xi`n iax zwelgna ielz dlg zyxtda

.milra oenn e` deab oenn `ed
ef dgked lr xnel ozip ike :dl`yd oeyl lr `xnbd ddnz

,'òéiñî àîéì'iq` ax ixace `ziixad ixac `ld ,dl`y oeyla ¥¨§©©
Cä eðééä.iq` ax ixack `ziixaa yxetne ,ixnbl miey - ©§©

:`xnbd zvxzn(déì) øîà÷ éëä`xen`d zpeek dzid jk - ¨¦¨¨©¥
,iq` axl zriiqn `ziixad m`d wtzqdyäqéòa éâéìôcî àîéì¥¨¦¦§¦¦§¦¨

,ipy xyrn ly dqira ewlgpy `ziixaa epipyy dnn m`d -
ðäaéâéìt énð Cyi ok m`e ,dvnae bexz`a mb ewlgpy di`x yi - §¨¨©¦§¦¦

.iq` ax ixac lkl `ziixadn dgkedàîìéc Bàxn`p `ny e` - ¦§¨
cíúä éðàL,dlga ,my xacd dpey -áéúëcda'íëéúBñéøò' ¨¦¨¨¦§¦£¦¥¤

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò'xn`py ,minrt izy -(`k-k eh xacna) £¦¥¤§¥¦§¥
.Dz` EnixY oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨
df xeziine ,'mkizxcl dnExY 'dl EpYY mkizqxr ziW`xn¥¥¦£¦Ÿ¥¤¦§©§¨§ŸŸ¥¤
jka ic oi`e ,dilra ly xenb oenn dlgd didzy jixvy ,epcnl
ipy xyrny xi`n iax zhiyl ok lre ,dlik`a el zxzen `idy
ea xn`py ,bexz`a la` .dlga aiig `ed oi` ,milrad oenn epi`
`di `ly 'mkl' oeyln yexcpy jka ic ,cala zg` mrt 'mkl'
s` ,dlik` xzid ea el yi m` j` ,lefb e` le`y ipy xyrnd

.daeg ici ea mi`vei ,ynn ely `xwp epi`y
dqirn dyxtedy dlgn dieyrd dvn oica wtq d`ian `xnbd

:`xnbd zwtzqn .ipy xyrn lyéòa[wtzqd-]ïa ïBòîL éaø ¨¥©¦¦§¤
,Lé÷ìmilra oenn `ed ipy xyrny mixaeqd minkg zhiyl ¨¦

,dlga aiigeíãà àöiL eäî[odk-]a BúáBç éãédieyrd dvn ©¤¥¥¨¨§¥¨§
n.íéìLeøéa ,éðL øNòî ìL älç©¨¤©£¥¥¦¦¨©¦

:df wtqa wtzqdl ozip in zrcl `xnbd zyxtnàaélà©¦¨

[ezhiyl-],éìéìbä éñBé éaøclirl xaeqd(.el)ici mi`vei oi`y §©¦¥©§¦¦
,zepip`a lk`p epi`y meyn ,ipy xyrn zvna dvn zaegàìŸ

Cì éòaéz,xnege lw mixacd `ldy ,xaca wtzqdl oi` -àzLä ¦¨¥¨©§¨
m` dne -azqir,ïéleç,ipy xyrn ly dqird ixiiya epiide §¦

,dlgd dlhipy xg`l÷éôð àìzngn ,daeg ici mi`vei oi` ± Ÿ¨¦
,zepip`a zlk`pd dvn ef oi`yBúlça`id s`y ,ipy xyrnd ly §©¨

,ope`l dxeq`àéòaéîzaeg ici da mi`vei oi`y xnel jixv ike ± ¦©§¨
.dvn
,`l`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl ±àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨

[ezhiyl-],àáé÷ò éaøcly dvna daeg ici mi`veiy xaeqd §©¦£¦¨
dlga daeg ici mi`vei m`d wtzqdl jl yi ezrcl ,ipy xyrn
xn`p ixdy ,`ed mdipia wlgl mrhde .ipy xyrnn dyxtedy

(k ai zeny)minkg eyxce ,'zFSn Elk`Y mkizaWFn lkA'(:el lirl) §Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©
zeidl die`xy dvna `l` daeg ici mi`vei oi`y ,ef oeyln
ici mi`veiy `aiwr iax xaeq mewn lkne ,zeayend lka zlk`p
,milyexil uegn dlke`l xeq`y s` ,ipy xyrn ly dvna daeg
uegn elke`le ezectl ozip `di xyrnd `nhi m`y meyn epiide

m`d ,wtzqdl yi dzrne ,milyexil÷éôðc àeä ïéleçawx - §¦§¨¦
oileg `idy ,dlgd zyxtd xg`l ,ipy xyrn ly dqird ixiiya

meyn ,daeg ici mc`d `vei ,mc` lkl zxzeneenhéî éàc- §¦¦©
e`nhi m`yøzéä ïäì Lédlik`ad lk,úBáLBîmcew s` okle ¥¨¤¤¥§¨

,'mkizeayen lka'n mihrnzn mpi` e`nhpyìáàdälç £¨©¨
,ipy xyrnn dyxtedyàénhî éàc,`nhiz m` mby -úéì[oi`-] §¦¦©§¨¥

øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,d`nh dlg lek`l xeq` ixdy ¨¤¥§¨
àìæà äôéøNìåwx dlke`l xzen dxedh `idyke ,[zkled `id-] §¦§¥¨¨§¨

jkitl ,oeictl die`x dpi`e ,milyexia÷éôð àì`vei mc`d oi` - Ÿ¨¦
.dvn zlik` zaeg ici daàîìéc Bàly dlga s` `ny e` - ¦§¨

xzid dl yi ipy xyrn cvn ixdy ,daeg ici mi`vei ipy xyrn
dtxeyl mikixv z`nhpy dlgy s`e .`nhiz m` zeayen lka

mewn lkn ,llk dlik` xzid dl oi`eïðéøîà,mixne` ep` - ¨§¦©
íL äéìò àø÷ àì eléàå ìéàBä,dlgénhéàå,z`nhp dzide -úéà ¦§¦Ÿ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¦

yiy oicd did -øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,ipy xyrn x`yk ¨¤¥§¨
÷éôðå`vei dide -da'ipy xyrn' myy `vnp ,dvn zaeg ici §¨¦¨

okle ,zeayen lka zlk`p dpi`y ink ef dvn aiygn epi` ecal
énð àzLä,dxedh `id m` ,dlg my dl `xwy ,dzr s` -÷éôð ©§¨©¦¨¦

dlqetl oi` cal 'dlg' my cvny oeik ,dvn zaeg ici da `vei -
epipyy enke ,zeayen lka zlk`p `id ixdy ,dxedh `idyk

dpyna(.dl lirl),dlqetl oi` ok mb cal 'ipy xyrn' my cvne ,
o`ky s`e ,zeayen lka xzid dl `dz `nhiz eli`y meyn
dlke`l xyt` i` ok zngne ,zg` dvna zenyd ipy etxhvd

.dlqet df oi` ,`nhiz m` zeayen lka
:xen`d wtqd ly ote`a xg` xe`ia d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -Cì éòaéz àì éàcå àäoica - ¨©©Ÿ¦¨¥¨
dvn zlik` zaeg ici mi`vei i`ceae ,llk wtzqdl jl oi` df

meyn ,milyexia ipy xyrn ly dlgaïðéøîà éàcåc,ef `xaq §©©¨§¦©
yìéàBä,zeayen lka xzid dl did dlg my dl `xw `l eli`e ¦

.da mi`vei dzr s`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi eay ote`de ± ¦¦¨¥¨
a `edälç,oileg zqirn dyxtedyçe÷läodk ici lr dzpwpy - ©¨©¨©
óñëaly,éðL øNòîxyrn zyecw dzr da dqtzpe ,milyexia §¤¤©£¥¥¦

.wtqd iccv `xnbd x`az jyndae ,ipy
:ok wtzqdl ozip in zrca zx`an `xnbdàì ïðaøc àaélàå§©¦¨§©¨¨Ÿ

Cì éòaézjl oi` ,oldl e`aei mdixacy ,minkg zrcle - ¦¨¥¨
,xaca wtzqdléøîàc ïåékgewld `nh lke` s`y [exn`y-] ¥¨§¨§¦

ipy xyrn sqknäãtémdixacle ,ezectl ozip -øNòî eðééä- ¦¨¤©§©£¥
,envr ipy xyrn oick `ed ipy xyrn sqka dzpwpy ef dlg oic
ink zaygp ef dlg s` okle ,`nhi m` zeayen lka xzid el yiy
dxeq` dnvr `idy it lr s` ,zeayen lka xzid dl yiy
did `l eli`y 'li`ed' mixne` ep` ,d`nhpy xg`l dlik`a

.lirl x`azdy enke ,zxzen dzid dlg my dl `xew
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המשך לעמוד נק

ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtmigqt
äá àöåé íãà ïéà øéàî éáø éøáãì 'åë øùòî ìù äöîåiper yixc `l elit`e Ð

zepip` oeyl?"mkzvn" aizk in :jixt onwle .deab ly `le ,ely dvn opira Ðéëä
øîà÷`dacnc ,iq` axc dizlin lkl `d `riiqn `nil Ðibiltbexz`a Ðinp

.ibiltéðîéæ éøúle`y ihernl "mkl" mzd la` Ð.lefbexyrn ly bexz` la`

dlik`l dil aidizi`c i`d ,ipy,dia witp Ð

elit`e.xi`n iaxléìéìâä éñåé éáøãxn`c Ð

.zepip`a lk`p epi`y df `vi :lirlïéìåçáÐ

.dicic oilega witp `l ,ezlg dlhpy xg`l

àáé÷ò éáøì êì éòáéú éë.ipe` yixc `lc Ð

zeayena xzid ,edinehrinck ,iralirl

meyn daix ipy xyrne .`nrh i`dn mixeka

qpkpy xg`l elit` zeayen xzid dia zi`c

.xfrl` iaxk ,`nhp m` milyexiläôéøùì
äìæà,dlik`a dxeq` d`nh dnexzc Ð

dceraemeyn zeayena xzid dl oi` dxedh

zevign dehlwc xzae .`ed ipy xyrncÐ

.diict dil zil`l eli`e li`ed `nlic e`

zeayena xzid dl zi` dlg my dilr `xw

witpe `nhp m` Ðrwt `l inp `zyd Ð

`dc ,dlg my z`ixw meyn dpin dvn zxez

opzck ,dvn llkn `wtp `l `nlra dlg

dcegl `d `l` .dlga mipdkde :oizipznÐ

li`ed opixn`e ,zeayena dil dxeq`c meyn

.witpeéðù øùòî óñëá çå÷ìä,milyexia Ð

"jytp de`z xy` lka sqkd dzzpe" aizkck

.'ebeïðáøã àáéìàåiaxc dilr ibiltc Ð

`nhpy xyrn sqka gewl :ixn`e ,dcediÐ

,jl iraiz `l .epeict qtzinl `nil`c ,dcti

,zeayena xzid dl zil dlg jdc ab lr s`c

,milyexia diict dl oi` `nhp `ly onf lkc

`nhpynedlik` xzid dl oi` aey`dc Ð

`id dlgeli`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

zeayena xzid dl ded my dilr `xw `l

milyexia s` da witpc ,d`neh ici lrÐ

.diteb xyrna oxn`ck ,witp inp `zydøá÷é
ewl lk Ðmeyn ,`nhpy ipy xyrn sqka g

qtzinl mil` `le dizyecw `yilwc

dlg my dilr `xw `l inp i`e .dipeictÐ

.zeayena xzid dil ded `lïðéøîà éî éàî
àåä çå÷ì åàì éàå ìéàåäli`ed ,xnelk Ð

,dizngn i`d iz`c diteb ipy xyrneliwe

dipin i`dopiwtp Ðdil zi`c ,dicic dvna

dil zilc `de .d`neh ici lr zeayena xzid

i`dl xzid`l` diabl `ed `xneg e`l Ð

,epeict qtzinl mil` `lc meyn ,`ed `lew

dlgc meyn i`e .`xwirnck xing `l jkld

xzid dil zil inp gewl e`lae ,`ed`kd Ð

`l eli`e li`ed :`pixg` "li`ed" `nip inp

.`ed gewl `le ,my dilr `xwãç àîìéã åà
ïðéøîà ìéàåä`lc ,diteb xyrn zlg oebk Ð

`xw `l i`e "li`ed" ici lr `l` da iwtp

iwtp `l gewl ly oileg ,inp i` .my dilr

`ed gewl e`l i`e "li`ed" ici lr `l` dazlg la` .ixye li`ed opixn` mzd Ð

"li`ed" ixz irac ,gewlzlga :xn`z m`e .opixn` `l Ðixz inp diteb xyrn

dil zi`e dl wixt `nhin i`e li`ede ,my dilr `xw `l i`e "li`ed" ,`ki` li`ed

zeayena xzidzeyrl ecia yiy xac li`ed `pixw `l `kd Ðd`neh dl mexbl Ð

.wixte ,cinàåä ãç øùòî íù àøáúñîitpc ikid ike Ðditeb xyrna wwitp Ð

,ezlgazlga inp witpe .dvn llkn `nlra witp `l dlg mye li`ed`dc ,gewld

.dipin dil opixngn `le ,d`a xyrn gkn
íúøîùå
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àéúàopirac ,mgl mgl opitlic oeik :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð mgl mgl

la" meyn exeqi`y in laha `vi `ly ihernl lirl jixhvi` i`n` ,mkly dvn

ixyknc i`nc ly bexz` `dc !mkly epi` lahe ,mkly opirac dil wetiz ?'ek "ung lk`z

,ipr iede diqkpl xwtn ira i`c meyn :mzd yxtn ,(a,dl dkeq) "lefbd alel"a lld zia

dil ifgeÐrnyn .dia opixw mkly inp `zyd

:wgvi epiax uxize !mkly aiyg `l xenb lahc

ely aiyg `l lah ly bexz`Ðjixvy oeik

bexz`d lk `diy opirae ,ielle odkl epnn ozil

ozep did m`y jk lk lk` m`y ,dvn la` .ely

lk` izk` lk`y dnn xyrn e` dnexz epnn

dvn xeriyÐoa oeyny epiaxe .ely xity aiyg

dny `kidl `xw lirl jixhvi`c :uxiz mdxa`

e` iel e` odk `ed m` oebk ,ely didi yixtiy

xkk epnn lhpe .ipr l`xyixyrne dnexz

.dia opixw mklyc ,oey`xìáài`c ezlg

(`,k zekn) xn`c o`nk `ibeqd ef Ð `inhn

opaxcn i`c ,`ziixe`c helwl dvignÐdl yi

zictp dvignl ueg d`vi i`c ,zeayen xzid

mdl oi` opaxcnc oeik :inp i` .dxedh elit`

diictÐ.zeayen lka lk`p aiyg `l

åàdniz Ð my dl ixw `l eli`e li`ed `nlic

mixeka ok m` ,"li`ed" zxn` i` :wgvi epiaxl

dil ixw `le li`ed ,mkizeayen lka milk`p inp

lk`p epi` mixeka myc ,inc `lc :xnel yie !my

`kd la` .mkizeayen lkaÐlk`p dlg my

lk`p dicegl xyrn my oke ,mkizeayen lka

xity xn` xyrn zlga ,jkld .mkizeayen lka

zxn` i` :dywd cere ."my dl ixw `le li`ed"

"li`ed"Ðmkizeayen lka lk`p inp ipy xyrn

jixhvi` i`n`e ,milyexil edlrd `le li`ed

i`c :xnel yie ?xfrl` iaxk (a,el) lirl `nwe`l

xfrl` iaxc meyn e`lÐxyrn my aiyg `l

`le li`edc meyn mkizeayen lka lk`p ipy

milyexil edlrdÐ`le li`ed xnel oi`y enk

.xyrn my el `xwéáøÐ xawi xne` dcedi

`le oey`x sqk yixcc meyn dcedi iaxc dinrh

wegxa xedh gewl dctp epi` jkle ,ipy sqk

.mewn aexwa `nh dctp oi`y oicd `ede .mewn

."ez`y lkez `l"n ,iwtp `xw cgn ediiexzc

ixaqe ,ipy sqk `le oey`x sqk iyxc `l opaxe

`nh oicd `ede ,mewn wegxa dctp xedh gewlc

,mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .mewn aexwa

`le :jixt (`,hn migaf) "onewn edfi`" yixac

`ed xyrn ixde ?xwird on xeng lthy epivn

`nhpy gewld :opzc .dctp epi` gewle ,dctpÐ

`nhp ,dctiÐ`nhp `l ,oi`Ðepiide .`l

.dctp envr xyrn `peeb i`dkc ,mewn wegxa

:`nl` ,xwird on xeng lth ied `l xg` oiprae

!mewn wegxa xedh dctp epi` inp opaxl gewl

:opaxcn ixiin mzdc :wgvi epiax uxize

úåìçwgvi epiaxl d`xp Ð xifp iwiwxe dcez

hgyp `ly ixiinc ,qxhpewd yexitk

eycwed i`c .eycwed `le ,gafd mdilrÐl wetizmgl lirl opixnbc "mkzvn" opirac di

:eyexit ikde .ixiin eycwed `lac rnyn ,oda oi`vei weya xeknl :xn`wc ,cere .mgl

dvn myl zxnzynd dvnÐoilk`p oi`y oke .dpyicwiyk ,gaf myl zxnzyny ef d`vi

cg` meil `l`Ð:jixtc `de .dray myl zxnyp `dzy opirac ,jinq zxnzync `xw`

zeayen lka oilk`p oi`ye ,zepip`a oilk`p oi`y dil wetizeÐdyrp oi`y :eyexit ikd

`l` ,mkzvn zeidl dyrp oi`y :jixt `lc `de .zepip`a lek`le mkizeayen lka lek`l

deablÐmkzvnc leqt `icda azk `lc oeikÐ.ikd jxtinl jiiy `l
z`f
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øéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL úBvî¯íãà ïéà ©¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦¥¨¨
íéîëç éøáãì ,çñta BúáBç éãé da àöBé¯àöBé ¥¨§¥¨©¤©§¦§¥£¨¦¥

éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà .çñta BúáBç éãé dä§¥¨©¤©¤§¤©£¥¥¦§¦§¥
øéàî éaø¯éøáãì ,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé ïéà ©¦¥¦¥¥§¥¨§§¦§¥

íéîëç¯é÷úî .áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãàó £¨¦¨¨¥§¥¨§©§¦
äqéò àîìLa :àtt áø dì¯"íëéúñéøò" :áéúëc¯ ¨©©¨¦§¨¨¦¨¦§¦£¦Ÿ¥¤

éîð âBøúà .íëlMî¯"íëì" ,"íëì ízç÷ìe" :áéúëc ¦¤¨¤¤§©¦¦§¦§©§¤¨¤¨¤
¯øîà ?"íëúvî" áéúk éî ,ävî àlà .àäé íëlMî¦¤¨¤§¥¤¨©¨¦§¦©©§¤¨©

,íçì íçì àéúà :àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå àáø̈¨§¦¥¨©¥¨©§¨§¨¨§¨¤¤¤¤
íëìëàa äéäå" :íúä áéúëe ,"éðò íçì" :àëä áéúk§¦¨¨¤¤Ÿ¦§¦¨¨§¨¨©£¨§¤

íëlMî ïläl äî ."õøàä íçlî¯.íëlMî ïàk óà ¦¤¤¨¨¤©§©¨¦¤¨¤©¨¦¤¨¤
ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò :déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥¦¨¤©£¥¥¦§¨¦
àîéì .úáéiç :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,älçä©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¤¥¨
éâéìôcî àîéì :déì øîà÷ éëä !Cä eðééä !?òéiñî§©©©§©¨¦¨¨©¥¥¨¦¦§¦¦

ðäa ,äqéòa,íúä éðàL :àîìéc Bà ,éâéìt éîð C ¨¦¨§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¥¨¨
éaø éòa .éðîéæ éøz "íëéúñéøò íëéúñéøò" áéúëc¦§¦£¦Ÿ¥¤£¦Ÿ¥¤§¥¦§¥¨¥©¦
älça BúáBç éãé íãà àöiL eäî :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦©¤¥¥¨¨§¥¨§©¨

Léìéìbä éñBé éaøc àaélà ?íéìLeøéa éðL øNòî ì ¤©£¥¥¦¦¨©¦©¦¨§©¦¥©§¦¦
¯Búlça ,÷éôð àì ïéleça àzLä ,Cì éòaéz àì̈¦¨¥¨¨§¨§¦¨¨¥§©¨

Cì éòaéz ék ?àéòaéî¯ïéleça ,àáé÷ò éaøc àaélà ¦¨£¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¦
÷éôðc àeä¯ìáà ,úBáLBna øzéä ïäì Lé enhéî éàc §¨¥§¦¦©¥¨¤¤¥©¨£¨

äôéøNìå ,úBáLBna øzéä dì úéì àénhî éàc älç©¨§¦¦©§¨¥¨¤¥©¨§¦§¥¨
àìæà¯àì eléàå ìéàBä :ïðéøîà ,àîìéc Bà .÷éôð àì ¨§¨¨¨¥¦§¨¨§¦©¦§¦Ÿ

énhéàå íL äéìò àø÷¯úBáLBna øzéä dì úéà ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¦¨¤¥©¨
éàcå àä :éøîàc àkéà .÷éôð éîð àzLä ,da ÷éôðå§¨¥¨¨§¨©¦¨¥¦¨§¨§¦¨©©
:Cì éòaéz ék ."ìéàBä" ïðéøîà éàcåc ,Cì éòaéz àì̈¦¨¥¨§©©¨§¦©¦¦¦¨¥¨
àì ïðaøc àaélàå .éðL øNòî óñëa çe÷lä älç©¨©¨©§¤¤©£¥¥¦§©¦¨§©¨©¨

äãté éøîàc ïåék ,Cì éòaéz¯éòaéz ék .øNòî eðééä ¦¨¥¨¥¨§¨§¦¦¨¤©§©£¥¦¦¨¥
Cì¯çe÷lä :ïðúc .øáwé øîàc ,äãeäé éaøc àaélà ¨©¦¨§©¦§¨§¨©¦¨¥¦§©©¨©

àîèpL éðL øNòî óñëa¯:øîBà äãeäé éaø ,äãté §¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤©¦§¨¥
ìéàBäå ,éåä çe÷ì àì éàå ìéàBä :ïðéøîà éî .øáwé¦¨¥¦¨§¦©¦§¦Ÿ¨©¨¥§¦

énhéàå íL äéìò àø÷ àìå¯úBáLBna øzéä Bì Lé §Ÿ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¥¤¥©¨
déa ÷éôðå¯ãç :àîìéc Bà .déa ÷éôð éîð àzLä §¨¥¥¨§¨©¦¨¥¥¦§¨©

ìéàBä¯ìéàBä éøz ,ïðéøîà¯:àáø øîà ?ïðéøîà àì ¦¨§¦©§¥¦¨¨§¦©¨©¨¨
é÷é÷øe äãBz úlç" .àeä ãç øNòî íL ,àøazñî¦§©§¨¥©£¥©©©¨§¦¥

'åëå øéæðàø÷ øîàc :äaø øîà ?éléî éðä àðî ." ¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¨§¨©§¨
íúøîùå"
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc migqt(oey`x meil)

:sqep oicéðL øNòî ìL úBvî,milyexia,øéàî éaø éøáãìxaeqd ©¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
,mc`d zelraa epi`e `ed deab oennyéãé da àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨§¥

,çñta BúáBçe .oldl x`eaiy mrhk,íéîëç éøáãìmixaeqd ¨©¤©§¦§¥£¨¦
mc` ,`ed milra oenn ipy xyrny.çñta BúáBç éãé da àöBé¥¨§¥¨©¤©

:sqep oicøéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà,deab oenn `edy ¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
ïéàmc`áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBée ,zekeq ly,íéîëç éøáãì ¥¥§¥¨§§¦§¥£¨¦

,milra oenn `edy.áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§
:iq` ax lr `xnbd dywné÷úîdì ó[dywd-]àîìLa ,àtt áø ©§¦¨©¨¨¦§¨¨

iabl xacd oaen -,äqéòok m` `l` dlga zaiigzn dpi`y dn ¦¨
meyn ,milra oenn `idáéúëcdlga(k eh xacna)ziW`x'íëúñøò ¦§¦¥¦£¦−Ÿ¥¤

`id mkizeqixr oeyl zernyne ,'dnExz EnixY dNg [mkwva-]©¨¨¦§¨
dqir `weec,íëlMî,dlgn xeht ipy xyrn xi`n iaxl okle ¦¤¨¤

ae .`ed deab oenn ixdyâBøúàipy xyrn lyénðoaen ok mb - ¤§©¦
meyn ,elya `l` oey`xd meia `vei mc` oi`y dnáéúëcea ¦§¦

(n bk `xwie)íëì ízç÷ìe'zernyne ,'ebe 'xcd ur ixR oFW`xd mFIA §©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨
oeyl'íëì'y `idàäé íëlMîxi`n iax zrcl okle ,bexz`d ¨¤¦¤¨¤§¥

.ipy xyrn ly bexz`a mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny
àlà[iabl la`-]ävî`l xi`n iax zrcl recn ,ipy xyrn ly ¤¨©¨

,daeg ici da e`viáéúk éîoeyl da xn`p ike -,'íëúvî' ¦§¦©©§¤
.ely dvna `l` `vei mc` oi`y xn`p ok zngny

:`xnbd zvxznàîézéàå ,àáø øîàok xn`y [mixne` yie-]áø ¨©¨¨§¦¥¨©
,àéîìL øa øîéé,mc`d ly zeidl dkixv dvny ,ef dkldàéúà ¥©©§¨§¨¨§¨

dey dxifba [zcnlp-]'íçì' 'íçì',dlg aeignàëä áéúkxn`p - ¤¤¤¤§¦¨¨
oeyl ,dvn iabl ,o`k'éðBò íçì'(b fh mixac),íúä áéúëexn`pe - ¤¤¦§¦¨¨

,dlg iabl ,my'õøàä íçlî íëìëàa äéäå'(hi eh xacna)yie , §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
,cenllïläl äîdqira `l` bdep aeigd oi` ,dlg iably myk - ©§©¨

ïàk óà ,íëlMîdvna `l` daeg ici mi`vei oi` dvna.íëlMî ¦¤¨¤©¨¦¤¨¤
mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny xi`n iax zrcl `linne

.dvn zlik` zaeg ici ea
:`xnbd zxxan .`ziixan iq` ax ixacl zriiqn `xnbdàîéì¥¨

déì òéiñîepipyy dnn iq` ax ixacl reiq yiy xn`p m`d ± §©©¥
,`ziixaaò.øéàî éaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqé ¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçå`idyúáéiçipy xyrn aeigy ixd .dlga ©£¨¦§¦©¤¤
ipy xyrn m`d ,minkge xi`n iax zwelgna ielz dlg zyxtda

.milra oenn e` deab oenn `ed
ef dgked lr xnel ozip ike :dl`yd oeyl lr `xnbd ddnz

,'òéiñî àîéì'iq` ax ixace `ziixad ixac `ld ,dl`y oeyla ¥¨§©©
Cä eðééä.iq` ax ixack `ziixaa yxetne ,ixnbl miey - ©§©

:`xnbd zvxzn(déì) øîà÷ éëä`xen`d zpeek dzid jk - ¨¦¨¨©¥
,iq` axl zriiqn `ziixad m`d wtzqdyäqéòa éâéìôcî àîéì¥¨¦¦§¦¦§¦¨

,ipy xyrn ly dqira ewlgpy `ziixaa epipyy dnn m`d -
ðäaéâéìt énð Cyi ok m`e ,dvnae bexz`a mb ewlgpy di`x yi - §¨¨©¦§¦¦

.iq` ax ixac lkl `ziixadn dgkedàîìéc Bàxn`p `ny e` - ¦§¨
cíúä éðàL,dlga ,my xacd dpey -áéúëcda'íëéúBñéøò' ¨¦¨¨¦§¦£¦¥¤

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò'xn`py ,minrt izy -(`k-k eh xacna) £¦¥¤§¥¦§¥
.Dz` EnixY oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨
df xeziine ,'mkizxcl dnExY 'dl EpYY mkizqxr ziW`xn¥¥¦£¦Ÿ¥¤¦§©§¨§ŸŸ¥¤
jka ic oi`e ,dilra ly xenb oenn dlgd didzy jixvy ,epcnl
ipy xyrny xi`n iax zhiyl ok lre ,dlik`a el zxzen `idy
ea xn`py ,bexz`a la` .dlga aiig `ed oi` ,milrad oenn epi`
`di `ly 'mkl' oeyln yexcpy jka ic ,cala zg` mrt 'mkl'
s` ,dlik` xzid ea el yi m` j` ,lefb e` le`y ipy xyrnd

.daeg ici ea mi`vei ,ynn ely `xwp epi`y
dqirn dyxtedy dlgn dieyrd dvn oica wtq d`ian `xnbd

:`xnbd zwtzqn .ipy xyrn lyéòa[wtzqd-]ïa ïBòîL éaø ¨¥©¦¦§¤
,Lé÷ìmilra oenn `ed ipy xyrny mixaeqd minkg zhiyl ¨¦

,dlga aiigeíãà àöiL eäî[odk-]a BúáBç éãédieyrd dvn ©¤¥¥¨¨§¥¨§
n.íéìLeøéa ,éðL øNòî ìL älç©¨¤©£¥¥¦¦¨©¦

:df wtqa wtzqdl ozip in zrcl `xnbd zyxtnàaélà©¦¨

[ezhiyl-],éìéìbä éñBé éaøclirl xaeqd(.el)ici mi`vei oi`y §©¦¥©§¦¦
,zepip`a lk`p epi`y meyn ,ipy xyrn zvna dvn zaegàìŸ

Cì éòaéz,xnege lw mixacd `ldy ,xaca wtzqdl oi` -àzLä ¦¨¥¨©§¨
m` dne -azqir,ïéleç,ipy xyrn ly dqird ixiiya epiide §¦

,dlgd dlhipy xg`l÷éôð àìzngn ,daeg ici mi`vei oi` ± Ÿ¨¦
,zepip`a zlk`pd dvn ef oi`yBúlça`id s`y ,ipy xyrnd ly §©¨

,ope`l dxeq`àéòaéîzaeg ici da mi`vei oi`y xnel jixv ike ± ¦©§¨
.dvn
,`l`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl ±àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨

[ezhiyl-],àáé÷ò éaøcly dvna daeg ici mi`veiy xaeqd §©¦£¦¨
dlga daeg ici mi`vei m`d wtzqdl jl yi ezrcl ,ipy xyrn
xn`p ixdy ,`ed mdipia wlgl mrhde .ipy xyrnn dyxtedy

(k ai zeny)minkg eyxce ,'zFSn Elk`Y mkizaWFn lkA'(:el lirl) §Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©
zeidl die`xy dvna `l` daeg ici mi`vei oi`y ,ef oeyln
ici mi`veiy `aiwr iax xaeq mewn lkne ,zeayend lka zlk`p
,milyexil uegn dlke`l xeq`y s` ,ipy xyrn ly dvna daeg
uegn elke`le ezectl ozip `di xyrnd `nhi m`y meyn epiide

m`d ,wtzqdl yi dzrne ,milyexil÷éôðc àeä ïéleçawx - §¦§¨¦
oileg `idy ,dlgd zyxtd xg`l ,ipy xyrn ly dqird ixiiya

meyn ,daeg ici mc`d `vei ,mc` lkl zxzeneenhéî éàc- §¦¦©
e`nhi m`yøzéä ïäì Lédlik`ad lk,úBáLBîmcew s` okle ¥¨¤¤¥§¨

,'mkizeayen lka'n mihrnzn mpi` e`nhpyìáàdälç £¨©¨
,ipy xyrnn dyxtedyàénhî éàc,`nhiz m` mby -úéì[oi`-] §¦¦©§¨¥

øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,d`nh dlg lek`l xeq` ixdy ¨¤¥§¨
àìæà äôéøNìåwx dlke`l xzen dxedh `idyke ,[zkled `id-] §¦§¥¨¨§¨

jkitl ,oeictl die`x dpi`e ,milyexia÷éôð àì`vei mc`d oi` - Ÿ¨¦
.dvn zlik` zaeg ici daàîìéc Bàly dlga s` `ny e` - ¦§¨

xzid dl yi ipy xyrn cvn ixdy ,daeg ici mi`vei ipy xyrn
dtxeyl mikixv z`nhpy dlgy s`e .`nhiz m` zeayen lka

mewn lkn ,llk dlik` xzid dl oi`eïðéøîà,mixne` ep` - ¨§¦©
íL äéìò àø÷ àì eléàå ìéàBä,dlgénhéàå,z`nhp dzide -úéà ¦§¦Ÿ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¦

yiy oicd did -øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,ipy xyrn x`yk ¨¤¥§¨
÷éôðå`vei dide -da'ipy xyrn' myy `vnp ,dvn zaeg ici §¨¦¨

okle ,zeayen lka zlk`p dpi`y ink ef dvn aiygn epi` ecal
énð àzLä,dxedh `id m` ,dlg my dl `xwy ,dzr s` -÷éôð ©§¨©¦¨¦

dlqetl oi` cal 'dlg' my cvny oeik ,dvn zaeg ici da `vei -
epipyy enke ,zeayen lka zlk`p `id ixdy ,dxedh `idyk

dpyna(.dl lirl),dlqetl oi` ok mb cal 'ipy xyrn' my cvne ,
o`ky s`e ,zeayen lka xzid dl `dz `nhiz eli`y meyn
dlke`l xyt` i` ok zngne ,zg` dvna zenyd ipy etxhvd

.dlqet df oi` ,`nhiz m` zeayen lka
:xen`d wtqd ly ote`a xg` xe`ia d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -Cì éòaéz àì éàcå àäoica - ¨©©Ÿ¦¨¥¨
dvn zlik` zaeg ici mi`vei i`ceae ,llk wtzqdl jl oi` df

meyn ,milyexia ipy xyrn ly dlgaïðéøîà éàcåc,ef `xaq §©©¨§¦©
yìéàBä,zeayen lka xzid dl did dlg my dl `xw `l eli`e ¦

.da mi`vei dzr s`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi eay ote`de ± ¦¦¨¥¨
a `edälç,oileg zqirn dyxtedyçe÷läodk ici lr dzpwpy - ©¨©¨©
óñëaly,éðL øNòîxyrn zyecw dzr da dqtzpe ,milyexia §¤¤©£¥¥¦

.wtqd iccv `xnbd x`az jyndae ,ipy
:ok wtzqdl ozip in zrca zx`an `xnbdàì ïðaøc àaélàå§©¦¨§©¨¨Ÿ

Cì éòaézjl oi` ,oldl e`aei mdixacy ,minkg zrcle - ¦¨¥¨
,xaca wtzqdléøîàc ïåékgewld `nh lke` s`y [exn`y-] ¥¨§¨§¦

ipy xyrn sqknäãtémdixacle ,ezectl ozip -øNòî eðééä- ¦¨¤©§©£¥
,envr ipy xyrn oick `ed ipy xyrn sqka dzpwpy ef dlg oic
ink zaygp ef dlg s` okle ,`nhi m` zeayen lka xzid el yiy
dxeq` dnvr `idy it lr s` ,zeayen lka xzid dl yiy
did `l eli`y 'li`ed' mixne` ep` ,d`nhpy xg`l dlik`a

.lirl x`azdy enke ,zxzen dzid dlg my dl `xew
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המשך לעמוד נק

ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtmigqt
äá àöåé íãà ïéà øéàî éáø éøáãì 'åë øùòî ìù äöîåiper yixc `l elit`e Ð

zepip` oeyl?"mkzvn" aizk in :jixt onwle .deab ly `le ,ely dvn opira Ðéëä
øîà÷`dacnc ,iq` axc dizlin lkl `d `riiqn `nil Ðibiltbexz`a Ðinp

.ibiltéðîéæ éøúle`y ihernl "mkl" mzd la` Ð.lefbexyrn ly bexz` la`

dlik`l dil aidizi`c i`d ,ipy,dia witp Ð

elit`e.xi`n iaxléìéìâä éñåé éáøãxn`c Ð

.zepip`a lk`p epi`y df `vi :lirlïéìåçáÐ

.dicic oilega witp `l ,ezlg dlhpy xg`l

àáé÷ò éáøì êì éòáéú éë.ipe` yixc `lc Ð

zeayena xzid ,edinehrinck ,iralirl

meyn daix ipy xyrne .`nrh i`dn mixeka

qpkpy xg`l elit` zeayen xzid dia zi`c

.xfrl` iaxk ,`nhp m` milyexiläôéøùì
äìæà,dlik`a dxeq` d`nh dnexzc Ð

dceraemeyn zeayena xzid dl oi` dxedh

zevign dehlwc xzae .`ed ipy xyrncÐ

.diict dil zil`l eli`e li`ed `nlic e`

zeayena xzid dl zi` dlg my dilr `xw

witpe `nhp m` Ðrwt `l inp `zyd Ð

`dc ,dlg my z`ixw meyn dpin dvn zxez

opzck ,dvn llkn `wtp `l `nlra dlg

dcegl `d `l` .dlga mipdkde :oizipznÐ

li`ed opixn`e ,zeayena dil dxeq`c meyn

.witpeéðù øùòî óñëá çå÷ìä,milyexia Ð

"jytp de`z xy` lka sqkd dzzpe" aizkck

.'ebeïðáøã àáéìàåiaxc dilr ibiltc Ð

`nhpy xyrn sqka gewl :ixn`e ,dcediÐ

,jl iraiz `l .epeict qtzinl `nil`c ,dcti

,zeayena xzid dl zil dlg jdc ab lr s`c

,milyexia diict dl oi` `nhp `ly onf lkc

`nhpynedlik` xzid dl oi` aey`dc Ð

`id dlgeli`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

zeayena xzid dl ded my dilr `xw `l

milyexia s` da witpc ,d`neh ici lrÐ

.diteb xyrna oxn`ck ,witp inp `zydøá÷é
ewl lk Ðmeyn ,`nhpy ipy xyrn sqka g

qtzinl mil` `le dizyecw `yilwc

dlg my dilr `xw `l inp i`e .dipeictÐ

.zeayena xzid dil ded `lïðéøîà éî éàî
àåä çå÷ì åàì éàå ìéàåäli`ed ,xnelk Ð

,dizngn i`d iz`c diteb ipy xyrneliwe

dipin i`dopiwtp Ðdil zi`c ,dicic dvna

dil zilc `de .d`neh ici lr zeayena xzid

i`dl xzid`l` diabl `ed `xneg e`l Ð

,epeict qtzinl mil` `lc meyn ,`ed `lew

dlgc meyn i`e .`xwirnck xing `l jkld

xzid dil zil inp gewl e`lae ,`ed`kd Ð

`l eli`e li`ed :`pixg` "li`ed" `nip inp

.`ed gewl `le ,my dilr `xwãç àîìéã åà
ïðéøîà ìéàåä`lc ,diteb xyrn zlg oebk Ð

`xw `l i`e "li`ed" ici lr `l` da iwtp

iwtp `l gewl ly oileg ,inp i` .my dilr

`ed gewl e`l i`e "li`ed" ici lr `l` dazlg la` .ixye li`ed opixn` mzd Ð

"li`ed" ixz irac ,gewlzlga :xn`z m`e .opixn` `l Ðixz inp diteb xyrn

dil zi`e dl wixt `nhin i`e li`ede ,my dilr `xw `l i`e "li`ed" ,`ki` li`ed

zeayena xzidzeyrl ecia yiy xac li`ed `pixw `l `kd Ðd`neh dl mexbl Ð

.wixte ,cinàåä ãç øùòî íù àøáúñîitpc ikid ike Ðditeb xyrna wwitp Ð

,ezlgazlga inp witpe .dvn llkn `nlra witp `l dlg mye li`ed`dc ,gewld

.dipin dil opixngn `le ,d`a xyrn gkn
íúøîùå
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àéúàopirac ,mgl mgl opitlic oeik :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð mgl mgl

la" meyn exeqi`y in laha `vi `ly ihernl lirl jixhvi` i`n` ,mkly dvn

ixyknc i`nc ly bexz` `dc !mkly epi` lahe ,mkly opirac dil wetiz ?'ek "ung lk`z

,ipr iede diqkpl xwtn ira i`c meyn :mzd yxtn ,(a,dl dkeq) "lefbd alel"a lld zia

dil ifgeÐrnyn .dia opixw mkly inp `zyd

:wgvi epiax uxize !mkly aiyg `l xenb lahc

ely aiyg `l lah ly bexz`Ðjixvy oeik

bexz`d lk `diy opirae ,ielle odkl epnn ozil

ozep did m`y jk lk lk` m`y ,dvn la` .ely
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øéàî éaø¯éøáãì ,áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé ïéà ©¦¥¦¥¥§¥¨§§¦§¥

íéîëç¯é÷úî .áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãàó £¨¦¨¨¥§¥¨§©§¦
äqéò àîìLa :àtt áø dì¯"íëéúñéøò" :áéúëc¯ ¨©©¨¦§¨¨¦¨¦§¦£¦Ÿ¥¤

éîð âBøúà .íëlMî¯"íëì" ,"íëì ízç÷ìe" :áéúëc ¦¤¨¤¤§©¦¦§¦§©§¤¨¤¨¤
¯øîà ?"íëúvî" áéúk éî ,ävî àlà .àäé íëlMî¦¤¨¤§¥¤¨©¨¦§¦©©§¤¨©

,íçì íçì àéúà :àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå àáø̈¨§¦¥¨©¥¨©§¨§¨¨§¨¤¤¤¤
íëìëàa äéäå" :íúä áéúëe ,"éðò íçì" :àëä áéúk§¦¨¨¤¤Ÿ¦§¦¨¨§¨¨©£¨§¤

íëlMî ïläl äî ."õøàä íçlî¯.íëlMî ïàk óà ¦¤¤¨¨¤©§©¨¦¤¨¤©¨¦¤¨¤
ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqéò :déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥¦¨¤©£¥¥¦§¨¦
àîéì .úáéiç :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,älçä©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¤¥¨
éâéìôcî àîéì :déì øîà÷ éëä !Cä eðééä !?òéiñî§©©©§©¨¦¨¨©¥¥¨¦¦§¦¦

ðäa ,äqéòa,íúä éðàL :àîìéc Bà ,éâéìt éîð C ¨¦¨§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¥¨¨
éaø éòa .éðîéæ éøz "íëéúñéøò íëéúñéøò" áéúëc¦§¦£¦Ÿ¥¤£¦Ÿ¥¤§¥¦§¥¨¥©¦
älça BúáBç éãé íãà àöiL eäî :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦©¤¥¥¨¨§¥¨§©¨

Léìéìbä éñBé éaøc àaélà ?íéìLeøéa éðL øNòî ì ¤©£¥¥¦¦¨©¦©¦¨§©¦¥©§¦¦
¯Búlça ,÷éôð àì ïéleça àzLä ,Cì éòaéz àì̈¦¨¥¨¨§¨§¦¨¨¥§©¨

Cì éòaéz ék ?àéòaéî¯ïéleça ,àáé÷ò éaøc àaélà ¦¨£¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¦
÷éôðc àeä¯ìáà ,úBáLBna øzéä ïäì Lé enhéî éàc §¨¥§¦¦©¥¨¤¤¥©¨£¨

äôéøNìå ,úBáLBna øzéä dì úéì àénhî éàc älç©¨§¦¦©§¨¥¨¤¥©¨§¦§¥¨
àìæà¯àì eléàå ìéàBä :ïðéøîà ,àîìéc Bà .÷éôð àì ¨§¨¨¨¥¦§¨¨§¦©¦§¦Ÿ

énhéàå íL äéìò àø÷¯úBáLBna øzéä dì úéà ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¦¨¤¥©¨
éàcå àä :éøîàc àkéà .÷éôð éîð àzLä ,da ÷éôðå§¨¥¨¨§¨©¦¨¥¦¨§¨§¦¨©©
:Cì éòaéz ék ."ìéàBä" ïðéøîà éàcåc ,Cì éòaéz àì̈¦¨¥¨§©©¨§¦©¦¦¦¨¥¨
àì ïðaøc àaélàå .éðL øNòî óñëa çe÷lä älç©¨©¨©§¤¤©£¥¥¦§©¦¨§©¨©¨

äãté éøîàc ïåék ,Cì éòaéz¯éòaéz ék .øNòî eðééä ¦¨¥¨¥¨§¨§¦¦¨¤©§©£¥¦¦¨¥
Cì¯çe÷lä :ïðúc .øáwé øîàc ,äãeäé éaøc àaélà ¨©¦¨§©¦§¨§¨©¦¨¥¦§©©¨©

àîèpL éðL øNòî óñëa¯:øîBà äãeäé éaø ,äãté §¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤©¦§¨¥
ìéàBäå ,éåä çe÷ì àì éàå ìéàBä :ïðéøîà éî .øáwé¦¨¥¦¨§¦©¦§¦Ÿ¨©¨¥§¦

énhéàå íL äéìò àø÷ àìå¯úBáLBna øzéä Bì Lé §Ÿ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¥¤¥©¨
déa ÷éôðå¯ãç :àîìéc Bà .déa ÷éôð éîð àzLä §¨¥¥¨§¨©¦¨¥¥¦§¨©

ìéàBä¯ìéàBä éøz ,ïðéøîà¯:àáø øîà ?ïðéøîà àì ¦¨§¦©§¥¦¨¨§¦©¨©¨¨
é÷é÷øe äãBz úlç" .àeä ãç øNòî íL ,àøazñî¦§©§¨¥©£¥©©©¨§¦¥

'åëå øéæðàø÷ øîàc :äaø øîà ?éléî éðä àðî ." ¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¨§¨©§¨
íúøîùå"

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

פסחים. פרק שני - כל שעה דף לח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קכב
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxtmigqt

äöî íùì äøéîù äì ãéáò úåöîä úà íúøîùå`ly dxnyn dz`y xeniy lk Ð

uingzoeekzd.devn ly dvn myl'åë úàöéciar gqt zevn ly dvn myl e`lc Ð

.gaf ly dvn myl `l` ,dläòáùì úìëàð äðéàù,xzep `ied dlile mei xg`lc Ð

) aizkck`xwiefodilr hgyp `lc `kide .'ebe "epaxw meia einly zcez gaf xyae" :(

,drayl xzid dl yi eiykrc ab lr s` ,gafd

dcar ik edindie`xd dvn myl e`l Ð

devnl,oeekzi`ileqti`l `zrc` dcar ikc

`d sqei axl dil zi`e ,dcar dlilae meia

,devn myl xeniy opirac (`axc) dyxc
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ipr `l` ,ipe` oeyl iper yixc `lc ,ope`l

.zxeqnkäéì ÷åôéúåipr yixcc oeik Ð`d Ð
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zeyrpy zelecbyily zegt zepexyr rayn

mzd opixn`ck oxeriy `ed dfy ,oexyr
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc migqt(oey`x meil)

,'úBvnä úà ízøîLe'ly devn zvn zaeg ici mi`veiy o`kne §©§¤¤©©
a `weec gqt lilúønzLnä ävîuenignìävî íL,devn ly ©¨©¦§©¤¤§¥©¨

myl eyrp uingz `ly dze` mixnyny zexinyd lky ,xnelk
,gqt lil ly devn zvnäúöédvn,Bæiwiwxe dcez zelg ly ¨§¨

,xifpúønzLî ïéàLuenign zexinyd lk da eyr `ly -ìíL ¤¥¦§©¤¤§¥
ävî,gqt lyì àlàíeLly dvn [myl-]çáæ,xifp inlye dcez ©¨¤¨§¤©

.daeg ici da mi`vei oi` ok lre
:df leqta sqep mrh d`ian `xnbd,øîà óñBé áøezxaq mpn` ©¥¨©

la` ,dleqt devn zvn myl dzt`p `ly dvny ,dpekp dax ly
ok mb ,gaf myle gqt myl ,mixac ipy myl ef dvn dt` m` mb

c oeik ,gqta dvn zlik` zaeg ici da mi`vei oi`àø÷ øîàmy) ¨©§¨
(eh ai,'eìëàz úBvî íéîé úòáL'wx daeg ici mi`veiy cnll ¦§©¨¦©Ÿ¥

aì úìëàpä ävîíéîé úòáLzrc lr dzt`py ,xnelk ,gqt ly ©¨©¤¡¤§¦§©¨¦
,gqtd ini zray lk dlik`a zxzen didzyäúöédvn,Bæ ¨§¨

,xifp iwiwx e` dcez zelg myl mb d`t`yì úìëàð dðéàLlk ¤¥¨¤¡¤¤§
íéîé úòáLdray dlik`a zxzen didzy zrc lr d`t` `ly - ¦§©¨¦

,miniàlàwx dlik`a zxzen didzy zrc lr,äìéìå íBéìoick ¤¨§¨©§¨
mzaxwd meia wx milk`py ,mnvr xifpd li`e dcezd oaxw
oky oeike ,xzep meyn milqtp md okn xg`le ,eixg`ly dlilae
oeik ,gqt ly devn zvn myl mb zevnd ziit`a oiekzpy s`
mi`vei oi` ,mini zray ly dlik` myl mb eidiy oiekzp `ly

.dvn zevn zaeg ici mda
:sqei ax ixacle dax ixacl zepey zeziixan zriiqn `xnbd

déúååk àéðzezhiyk `ziixaa epipy -déúååk àéðúå ,äaøc- ©§¨§¨¥§©¨§©§¨§¨¥
ezhiyk ,zxg` `ziixaa epipye.óñBé áøc:`xnbd zyxtnàéðz §©¥©§¨

ìBëé ,äaøc déúååky xnel ziidàöémc`BúáBç éãégqt lila §¨¥§©¨¨¥¥§¥¨
aly dvnøîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaezkd epcnln - §©¨§¦¥¨¦©§©

(fi ai my),'úBvnä úà ízøîLe'wxyì úønzLnä ävîävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
,daeg ici da mi`veiäúöédvnì úønzLî dðéàL ,Bæ,ävî íL ¨§¨¤¥¨¦§©¤¤§¥©¨

ì àlàíeL[myl-].çáæ ¤¨§¤©
e :zyxtne `xnbd dkiynndéúååk àéðzzxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥

ezhiykìBëé ,óñBé áøcy xnel ziidúBlça BúáBç éãé íãà àöé §©¥¨¥¥¨¨§¥¨§©
øîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz(eh ai my),'eìëàz úBvî íéîé úòáL' ¨§¦¥¨¦©§©¦§©¨¦©Ÿ¥

wxy jcnllì úìëàpä ävîlkäòáL,da mi`vei gqtd iniäúöé ©¨©¤¡¤¤§¦§¨¨§¨
dvnì úìëàð dðéàL ,BæäòáL,miniäìéìå íBéì àlàokle ,cala ¤¥¨¤¡¤¤§¦§¨¤¨§¨©§¨

oi` ,dray lk dlik`a zevnd zexzene gafd hgyp `l m` s`
.gaf myl dzt`py oeik ,daeg ici da mi`vei

zevn hrnl cgein cenila jxev yi recn dzr dywn `xnbd
axe dax ewwfed recn :`xnbd dywn .xifp e` dcez oaxw ly el`

,zcgein dyxcn df oic cenll sqeidéì ÷etéúåozip ixde - §¦¥
df oic cenlle `ivedlîdxeza xn`py dn(b fh mixac),'éðBò íçl' ¦¤¤¦

lirl ililbd iqei iax yxcy enke(.el)zaeg ici mi`vei oi`y ,
zlik`a `l` dvnéîdvn oin -úeðéðàa ìëàpLmei zelia`a - ¦¤¤¡¨©£¦

,dxezd on `idy ,miaexwd zrayn cg` lr oey`xdàöéoin ¨¨
zevn,äæ,xifp iwiwx e` dcez oaxw lyìëàð BðéàLxeq`y - ¤¤¥¤¡¨

elke`làlà úeðéðàawx,äçîNaoi` okle ,miycwd lk oick ©£¦¤¨§¦§¨
cenll epwwfed recne ,el` zevn zlik`a dvn zaeg ici mi`vei

.zexg` zeyxcn df oic
:`xnbd zvxzndì øáñmixaeq el` mi`xen` -àáé÷ò éaøk ¨©¨§©¦£¦¨

(my),øîàcxn`p eli`k ,ililbd iqei iaxk weqtd z` yexcl oi`y §¨©
weqta ixdy ,'ipe` mgl'k 'éðò',áéúeyxecl yie ,e"`e `la ¨¦§¦

daeg ici mi`vei oi`y cnll ,zeipr epiidc ,dheytd ezernyna
.'dxiyr dvn'a

.xg` mewnn df oic epcnl `l recn ,zeywdl dtiqen `xnbd
,`aiwr iaxk el` mi`xen` mixaeq ok` m` :`xnbd dywn
,dxiyr dvna daeg ici mi`vei oi`y 'ipr mgl' weqtdn yxecd
yexcl ewwfed recn ,zexit ina e` onya dyelipy dvna xnelk
,xifp iwiwxe dcez zelga daeg ici mi`vei oi`y mixg` miweqtn

déì ÷etéúåiax ly ezyxcn df oic cenlle `ivedl xyt` ixde - §¦¥
meyn epiide ,envr `aiwrdéì äåäcef ixdy -,äøéLò ävîoeik ©£¨¥©¨£¦¨

,onya zellap od `l` ,cal mina zet`p opi` el` zevny
dcez oaxwa xn`py(ai f `xwie)iwiwxE onXA zlElA zFSn zFNg'©©§Ÿ©¤¤§¦¥

xifp oaxwae ,'onXA migWn zFSn(eh e xacna)zNg zlq zFSn lqe' ©§ª¦©¨¤§©©Ÿ¤©Ÿ
leqtl yi df mrhne ,'onXA migWn zFSn iwiwxE onXA zlElA§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤

.gqt ly devn zevnl el` zevn
:`xnbd zvxzn,÷çöé áø øa ìàeîL øîàmiaxrny onyd zcin ¨©§¥©©¦§¨

,xifpd iwiwxe dcezd zelgaúéòéáøcala beldú÷lçúîe ,àéä §¦¦¦¦§©¤¤
,úBlç änëì àéäzeaygp zelgd oi` dfky hren ony xeriyae ¦§©¨©

z` cenll mi`xen`de zeziixad ewwfed okle ,dxiyr dvnl
.zexg` zeyxcn xifp iwiwxe dcez zelg ly leqtd

:dywne `xnbd dtiqendéì ÷etéúåcenlle `ivedl ozip ixde - §¦¥
meyn ,xifp iwiwxe dcez zelga mi`vei oi`y ,df oiccel` zevn §

,úBáLBî ìëa úBìëàð ïðéàlirl eyxce ,cala milyexia `l`(.el) ¥¨¤¡¨§¨¨
dvn zlik` zevna xn`py dnn(k ai zeny)mkizaWFn lkA'§Ÿ§Ÿ¥¤

die`xy dvna wx daeg ici mi`veiy cnll ,'zFSn Elk`YŸ§©
.cala milyexia `le ,zeayend lka lk`idl

:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,Lé÷ì Léø øîàephrin `ly dnn - ¨©¥¨¦Ÿ¤¤
y di`x `iadl yi ,'mkizeayen lka'n el` zevnäãBz úBlç©¨

øéæð é÷é÷øee mi`aen eidïéìëàðgafnd cnry onfa,ïBòáâå áBða §¦¥¨¦¤¡¨¦§§¦§
lka' milk`p mdy `vnpe ,l`xyi ux` lka did mzlik` mewne

xaeqd oerny iax ixack `ly edfe .'zeayen(:h dlibn)onfay
mdl yiy daeg zepaxw wx ea eaixwd oerabae aepa okynd didy
zepaxw mdy ,el`a `veike xifpe dcez zepaxw `le ,reaw onf
,my miaxw eid dacp zepaxw s`y zeziixad zexaeq `l` ,dacp
zeyxcn `ed gqta dvn zaeg ici mda mi`vei oi`y mrhde

.'mkizeayen lka' meyn `le ,zexg`
epzpyna dxn`py dkldd xewn z` d`ian epiptly `ziixad

:xifp iwiwxe dcez zelg oicaàéðz,`ziixaa,éàòléà éaø øîà ©§¨¨©©¦¦§©
íãà àöiL eäî ,øæòéìà éaø úà ézìàLici mc` `vei m`d - ¨©§¦¤©¦¡¦¤¤©¤¥¥¨¨

dvn zlik` zaeg,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaeézòîL àì ,éì øîà §©¨§¦¥¨¦¨©¦Ÿ¨©§¦
,xne`e i`rli` iax jiynn .df oecipa dkldd z`ézìàLå éúàä¦§¨©§¦

òLBäé éaø éðôìe ,ef dl`yeøîà éøä ,éì øîà,minkgäãBz úBlç ¦§¥©¦§ª©¨©¦£¥¨§©¨
ïàNòL øéæð é÷é÷øemc`dìly oaxw jxevàöBé íãà ïéà ,Bîöò §¦¥¨¦¤£¨¨§©§¥¨¨¥

ïäaick o`yr m`e ,ezaeg iciøBkîìoze`÷eMamc` ipal ¨¤¦§©
`ed ixd ,mz`ada miaiigd ,mixg`ïäa àöBémiiqn .ezaeg ici ¥¨¤

,xne`e i`rli` iaxéúéöøäå éúàaLkd z` izxciqe -íéøácelld §¤¨¦§¦§¥¦§¨¦
ryedi iaxn izrnyyúéøa ,éì øîà ,øæòéìà éaø éðôì,dreay - ¦§¥©¦¡¦¤¤¨©¦§¦

.éðéña äLîì Bl eøîàpL íéøácä ïä ïä¥¥©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
:xfril` iax ly ezaeyza xg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

xg`l ,i`rli` iaxl xfril` iax el xn` jky ,mixne` yi -
,ddinza ,ryedi iax ly ezaeyz z` rnyy,úéøaikeïä ïä §¦¥¥

éðéña äLîì Bì eøîàpL íéøácädynl dkld' `ed df oic ike - ©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
,'ipiqnàéòa àîòè àìå`xaq oi` `ld ,mrh dkixv dpi`e - §Ÿ©£¨¨£¨

oial envrl o`yr oia wlgl.weya xeknl o`yr
:`xnbd zl`ey .df oic ly mrhd z` zxxan `xnbdéàî àîòèå§©£¨©

`vei epi` envrl o`yr m`y ,df welig ly enrh zn`a edn ±
ici oda `vei weya oxkenl o`yr m`e ,gqta ezaeg ici oda

.daeg
:`xnbd daiynìk ,äaø øîàick oze` dyryìa oxken,÷eM ¨©©¨Ÿ§

oziiyr zligzn ixdCìîéî éëeìîéàe ezrca `ed jlnp -,øîà ¦§¥¦§©¨©
ïácæî ,ïácæî éàe ,oze` xekn` ,oxkenl gilv` m` -ïácæî àì éà ¦¦§§©¦§§©¦Ÿ¦§§©
àðà eäa ÷etéàzaeg ici ip` oda `v` ,oxkenl gilv` `l m`e - ¥§£¨

aiegny ina ok oi`y dn .devn zvn myl o`yry `vnpe ,dvn
oze` dyer epi` ,ef ezaeg myl o`yre ,xifp iwiwxe dcez zelg
ici oda mi`vei oi` okle ,epaxw myl `l` devn zvn myl
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קכג
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxtmigqt

äöî íùì äøéîù äì ãéáò úåöîä úà íúøîùå`ly dxnyn dz`y xeniy lk Ð

uingzoeekzd.devn ly dvn myl'åë úàöéciar gqt zevn ly dvn myl e`lc Ð

.gaf ly dvn myl `l` ,dläòáùì úìëàð äðéàù,xzep `ied dlile mei xg`lc Ð

) aizkck`xwiefodilr hgyp `lc `kide .'ebe "epaxw meia einly zcez gaf xyae" :(

,drayl xzid dl yi eiykrc ab lr s` ,gafd

dcar ik edindie`xd dvn myl e`l Ð

devnl,oeekzi`ileqti`l `zrc` dcar ikc

`d sqei axl dil zi`e ,dcar dlilae meia

,devn myl xeniy opirac (`axc) dyxc

`edd`eoieki` inp i`c :bilt `dae ,jinq `xw

inp dlxeniylmeyn da wtinl ,devn zvn

dvn meyne dcezxeniy opirac ,witp `l Ð

.dray lk dvn meyläðéàã äéì ÷åôéúå
ïðåàì úìëàðlkc ?`pixg` `xw il dnle Ð

) zenaia ,ope`l oixeq` miycwol `iz` (a,br

`l" dxez dxn` lwd xyrn dn :xnege lwa

xeng ycew xya ,"ipe`a izlk`oky lk `l Ð?

øîàã àáé÷ò éáøë äì øáñ) lirl Ð:(`,el

xeq`c ab lr s`e .witp ipy xyrn ly dvna

ipr `l` ,ipe` oeyl iper yixc `lc ,ope`l

.zxeqnkäéì ÷åôéúåipr yixcc oeik Ð`d Ð

.onya dyelip `dc ,`id diipr dvn e`l

àéä úéòéáø,dcezl `ian ony bel ivg Ð

eivge ,oiwiwx xyre zelg xyrl eivg ,edvege

.dkeaxl"zecn izy" wxta zegpn zkqna

)zexifpae .(`,htzelg `l` dkeax dzid `l

opixn`ck ,ziriax `l` `ian did `le ,oiwiwxe

ony ziriax ,jkld .mzd inpzelg mixyrl

zeyrpy zelecbyily zegt zepexyr rayn

mzd opixn`ck oxeriy `ed dfy ,oexyr

"dcezd"a.xyer o`k oi` Ðïðéàã äéì ÷åôéúå
úåáùåî ìëá úåìëàð,milyexia `l` Ð

,dnegd on miptl milw miycw zvignc

) aizkckmixacaid iptl zlk`e" :(lke 'ebe '

aizkc ,oilqtp e`vi m`e ,"xecz xy` jixcp

)zenyakoeik ,'ebe "dtxh dcya xyae" :(

ezvignl ueg xya `viy.xq`p Ðúøîåà úàæ
dil `wtp `lcn Ð"mkizeayen lka"nÐ

iwiwxe dcez zelg :xaqwaepa zelk`p xifp

oerny iaxk `lce ,oerabe`nw wxta xn`c

) dlibnca ,hepiidc ,oerabe aepa axw `lc (

odl reawd zeaege migqt `l` ,dlecb dna

reaw onf odl oi`y zeaeg la` .onf.`l Ð

) migafc `xza wxta xn`c o`nk `lceo`ke o`k :(`,fiwebb y`xa dyer didy dphw dnae ,oerabe aepc dlecb dna Ðeaxwy oze` lre .minlye dler `l` cigil eaxw `l Ð

di`x `iadl jxved oerabe aepamzxnye"nzevn"ne "zevnd z`"mkizeayen lka"n iwtp `lc ,'ebe "elk`zmewn lka okiledl oileki eidy ,zeayen lka xzid edl zi`c Ð

) migafc `xza wxta opzc .ozlik` onf jeza evxiyoerabe aepl e`a :(a,aiw.l`xyi ixr lka ipy xyrne milw miycw ,mirlwd on miptl oilk`p miycw iycw ,zenad exzed Ð

,zexekaa dceare zexzen zena eid okynd mwed `ly crmwedynocxid z` exar .zenad exq`pe mipdka dcear okynderawedeeyaiky dray lblbaewligy drayeeid Ð

,ewligy xg`l dliyl e`a .zexzen zenadrawedemy okyndaypyk ,ilr inia dliy daxg .migafc `xza wxta i`xwn yxtn edleke .zenad exq`p Ðmizylt ux`a oex`d

edexifgdyky ,my did `l oex` la` .zygpd gafn my rawede ,did mipa` ly zia `l` ,okyn my did `le ,aepl odl e`a Ðzixwa cnr mizyltmixrijlny cr dpy mixyr

cecoeivae ,oeivl e`iade) aizkck ,ycwnd zia dnly dpay cr cnrg ` miklnd zixa oex` z` mipdkd e`iaie" :('aizkck ,l`enye le`y ini lk aepa did zygpd gafne .'ebe "

)`k ` l`eny['ebe] ycew mgl m` ik ici zgz l` leg mgl oi` xn`ie" :(mixqendd iptln'ozipe ,oerabl mdl e`ae ,cecl mgl epzpy iptn le`y mbxdy ,df xac lr aep daxg ."

) minid ixaca aizkck ,ziad dnly dpay cr zygpd gafn my`.(`kúéøá.dreay Ðéøîàã àëéàådynl dkldk `nrh ira `lc ,'ek mixacd od ike :dil xn` dinza Ð

ipiqn?éàî àîòèå`l ixd ?oxkn `l m` oda `vei dcez ikxevl weya xeknl o`yry i`n `nrhe :dl ira `xnb Ðdxnzypgaf myl `l` ,dvn myl!åäá ÷åôéààðàici Ð

.dvn zaeg
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úàæwxta xn`c ,oerny 'xk iz` `lc :qxhpewd yxitÐ xifp iwiwxe dcez zelg zxne`

reaw oi`y la` ,onf mdl reawd zeaege migqt `l` eaxw `l (a,h) dlibnc `nw

onf mdlÐacipe xcipd lk :mzd `ipzc ,(`,fiw) migafc `xza wxta rnyn eyexitke .`l

Ðzeler `l` eaxw `l :mixne` minkge .xi`n 'x ixac 'eke xcip oi`ye ,dnaa axw

`l xeaiv s` :xne` oerny iax .cala minlye

rnyn .onf odl reawd zeaeg `l` eaixwd

dgpn eaxw `lc minkgl oerny 'x dcenc

(a,h) dlibnc `nw wxtac ,dywe .dnaa zexifpe

.gqt `l` dphw dnal dlecb dna oia oi` :opz

acipe xcipy lk :llkd dfÐoi`y ,dnaa axw

ipn :`xnba xn`e .'eke xcipÐm` .`id oerny 'x

acipe xcipc ,dnaa dgpn daxw oerny 'xl ok

'x `dc ,dnaa dicicl axw inp zexifpe .`ed

axw acipe xcipy lk :`pyil i`da ipzwc xi`n

:mzd xn`c ,dnaa `ki` xifp iwiwx xaqe ,dnaa

xi`n 'xc `nrh i`nÐoeyrz `l" `xw xn`

ik :dyn edl xn` .'ebe "miyer epgp` xy` lkk

ux`l oezilrÐ`l zeaeg ,eaixw` zexyi

zexifpc ,edpip zexyi zexifpe dgpne .eaixw`

zepaxwdc ab lr s` ,`ed acipe xcip ediiteb

,dnaa dgpn oi` ixaqc mzd yxtn opaxe .daeg

`ed xcipc ab lr s` zexifpeÐoaxwd mewn lkn

`yexit ikdc ,wgvi epiaxl d`xpe ,daeg

dlecb dna oia welig oi`c :dlibnc oizipznc

xcipd lk :llkd df .migqt `l` dphw dnal

dlecb dnaa axwd ,acipeÐ,dphw dnaa axw

dn yxtl `l` zigp `le .'eke xcip oi`y lke

enk acipe xcip yi la` ,dphwl dlecbd deyy

.efa `le efa `l oiaixw opi`y zexifpe dgpn

íéìëàðm` :miqp epiax dywdÐ oerabe aepa

lka"n mixekia hrnn ikid ok

onf odl reawd daeg eed mixekia `de ,"zeayen

`xewe `ian bgd cr zxvrnc ,dgny onfaÐm`

miaixw eidy ,migqt enk oerabe aepa miaixw ok

yie li`ed ,mixekiac :xnel yie !`nlr ilekl

jk lk lecb onf mdlÐepiaxe .reaw onf aiyg `l

eed ikd meync :yxtn mdxa` oa oeyny

oi` m`y oeik ,reaw onf odl oi`y daeg mixekia

zexit elÐ.mixekia `iai `l
`zeev`
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"úBvnä úà ízøîLe"¯ì úønzLnä ävî,ävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
ì úønzLî ïéàL Bæ äúöéì àlà ävî íL.çáæ íeL ¨§¨¤¥¦§©¤¤§¥©¨¤¨§¤©

"eìëàz úBvî íéîé úòáL" :àø÷ øîà ,øîà óñBé áø©¥¨©¨©§¨¦§©¨¦©Ÿ¥
¯ì úìëàpä ävîúìëàð dðéàL Bæ äúöé ,íéîé úòáL ©¨©¤¡¤¤§¦§©¨¦¨§¨¤¥¨¤¡¤¤
ì,äaøc déúååk àéðz .äìéìå íBéì àlà íéîé úòáL §¦§©¨¦¤¨§¨©§¨©§¨§¨¥§©¨

àöé ìBëé :äaøc déúååk àéðz .óñBé áøc déúååk àéðúå§©§¨§¨¥§©¥©§¨§¨¥§©¨¨¥¥
:øîBì ãeîìz øéæð é÷é÷øe äãBz úBlça BúáBç éãé§¥¨§©¨§¦¥¨¦©§©

"úBvnä úà ízøîLe"¯ì úønzLnä ävî,ävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
ì úønzLî dðéàL Bæ äúöéì àlà ävî íL.çáæ íeL ¨§¨¤¥¨¦§©¤¤§¥©¨¤¨§¤©

BúáBç éãé íãà àöé ìBëé :óñBé áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¥¨¥¥¨¨§¥¨
íéîé úòáL" :øîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlça§©¨§¦¥¨¦©§©¦§©¨¦

"eìëàz úBvî¯ì úìëàpä ävîBæ äúöé ,äòáL ©Ÿ¥©¨©¤¡¤¤§¦§¨¨§¨
ì úìëàð dðéàLdéì ÷Btéúå .äìéìå íBéì àlà äòáL ¤¥¨¤¡¤¤§¦§¨¤¨§¨©§¨§¥¥

"éðò íçì"î¯ìëàð BðéàL äæ àöé ,úeðéðàa ìëàpL éî ¦¤¤Ÿ¦¦¤¤¡¨©£¦¨¨¤¤¥¤¡¨
øîàc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ !äçîNa àlà úeðéðàa©£¦¤¨§¦§¨¨©¨§©¦£¦¨§¨©
øîà !äøéLò ävî déì äåäc déì ÷Btéúå .áéúk "éðò"Ÿ¦§¦§¥¥©£¨¥©¨£¦¨¨©
àéä ú÷lçúîe ,àéä úéòéáø :÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨§¦¦¦¦§©¤¤¦
!úBáLBî ìëa úBìëàð ïðéàc déì ÷Btéúå .úBlç änëì§©¨©§¥¥§¥¨¤¡¨§¨¨
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç úøîBà úàæ :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦Ÿ¤¤©¨§¦¥¨¦
ézìàL ,éàòìéà éaø øîà :àéðz .ïBòáâå áBða ïéìëàð¤¡¨¦§§¦§©§¨¨©©¦¤§©¨©§¦
é÷é÷øe äãBz úBlça íãà àöiL eäî :øæòéìà éaø úà¤©¦¡¦¤¤©¤¥¥¨¨§©¨§¦¥
éaø éðôì ézìàLå éúàa .ézòîL àì :éì øîà ?øéæð̈¦¨©¦Ÿ¨©§¦¨¦§¨©§¦¦§¥©¦
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç eøîà éøä :éì øîà ,òLBäé§ª©¨©¦£¥¨§©¨§¦¥¨¦

Bîöòì ïàNòL¯÷eMa øBkîì ,ïäa àöBé íãà ïéà¯ ¤£¨¨§©§¥¨¨¥¨¤¦§©
,øæòéìà éaø éðôì íéøác éúéöøäå éúàaLk .ïäa àöBé¥¨¤§¤¨¦§¦§¥¦§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤
äLîì Bì eøîàpL íéøácä ïä ïä ,úéøa :éì øîà̈©¦§¦¥¥©§¨¦¤¤¤§§¤
Bì eøîàpL íéøácä ïä ïä ,úéøa :éøîàc àkéà .éðéña§¦©¦¨§¨§¦§¦¥¥©§¨¦¤¤¤§
øîà ?éàî àîòèå ?àéòa àîòè àìå !?éðéña äLîì§¤§¦©§¨©§¨©£¨§©§¨©¨©

ïacæî éà :øîà ,Cìîéî éëBìnéà ÷eMì ìk :äaø¯.àðà eäa ÷Btéà ïacæî àì éà ,ïacæî ©¨Ÿ©¦§¥¦§©¨©¦¦§©¥¦§©¥¦¨¦§©¥¥§£¨
äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc migqt(oey`x meil)

,'úBvnä úà ízøîLe'ly devn zvn zaeg ici mi`veiy o`kne §©§¤¤©©
a `weec gqt lilúønzLnä ävîuenignìävî íL,devn ly ©¨©¦§©¤¤§¥©¨

myl eyrp uingz `ly dze` mixnyny zexinyd lky ,xnelk
,gqt lil ly devn zvnäúöédvn,Bæiwiwxe dcez zelg ly ¨§¨

,xifpúønzLî ïéàLuenign zexinyd lk da eyr `ly -ìíL ¤¥¦§©¤¤§¥
ävî,gqt lyì àlàíeLly dvn [myl-]çáæ,xifp inlye dcez ©¨¤¨§¤©

.daeg ici da mi`vei oi` ok lre
:df leqta sqep mrh d`ian `xnbd,øîà óñBé áøezxaq mpn` ©¥¨©

la` ,dleqt devn zvn myl dzt`p `ly dvny ,dpekp dax ly
ok mb ,gaf myle gqt myl ,mixac ipy myl ef dvn dt` m` mb

c oeik ,gqta dvn zlik` zaeg ici da mi`vei oi`àø÷ øîàmy) ¨©§¨
(eh ai,'eìëàz úBvî íéîé úòáL'wx daeg ici mi`veiy cnll ¦§©¨¦©Ÿ¥

aì úìëàpä ävîíéîé úòáLzrc lr dzt`py ,xnelk ,gqt ly ©¨©¤¡¤§¦§©¨¦
,gqtd ini zray lk dlik`a zxzen didzyäúöédvn,Bæ ¨§¨

,xifp iwiwx e` dcez zelg myl mb d`t`yì úìëàð dðéàLlk ¤¥¨¤¡¤¤§
íéîé úòáLdray dlik`a zxzen didzy zrc lr d`t` `ly - ¦§©¨¦

,miniàlàwx dlik`a zxzen didzy zrc lr,äìéìå íBéìoick ¤¨§¨©§¨
mzaxwd meia wx milk`py ,mnvr xifpd li`e dcezd oaxw
oky oeike ,xzep meyn milqtp md okn xg`le ,eixg`ly dlilae
oeik ,gqt ly devn zvn myl mb zevnd ziit`a oiekzpy s`
mi`vei oi` ,mini zray ly dlik` myl mb eidiy oiekzp `ly

.dvn zevn zaeg ici mda
:sqei ax ixacle dax ixacl zepey zeziixan zriiqn `xnbd

déúååk àéðzezhiyk `ziixaa epipy -déúååk àéðúå ,äaøc- ©§¨§¨¥§©¨§©§¨§¨¥
ezhiyk ,zxg` `ziixaa epipye.óñBé áøc:`xnbd zyxtnàéðz §©¥©§¨

ìBëé ,äaøc déúååky xnel ziidàöémc`BúáBç éãégqt lila §¨¥§©¨¨¥¥§¥¨
aly dvnøîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaezkd epcnln - §©¨§¦¥¨¦©§©

(fi ai my),'úBvnä úà ízøîLe'wxyì úønzLnä ävîävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
,daeg ici da mi`veiäúöédvnì úønzLî dðéàL ,Bæ,ävî íL ¨§¨¤¥¨¦§©¤¤§¥©¨

ì àlàíeL[myl-].çáæ ¤¨§¤©
e :zyxtne `xnbd dkiynndéúååk àéðzzxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥

ezhiykìBëé ,óñBé áøcy xnel ziidúBlça BúáBç éãé íãà àöé §©¥¨¥¥¨¨§¥¨§©
øîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz(eh ai my),'eìëàz úBvî íéîé úòáL' ¨§¦¥¨¦©§©¦§©¨¦©Ÿ¥

wxy jcnllì úìëàpä ävîlkäòáL,da mi`vei gqtd iniäúöé ©¨©¤¡¤¤§¦§¨¨§¨
dvnì úìëàð dðéàL ,BæäòáL,miniäìéìå íBéì àlàokle ,cala ¤¥¨¤¡¤¤§¦§¨¤¨§¨©§¨

oi` ,dray lk dlik`a zevnd zexzene gafd hgyp `l m` s`
.gaf myl dzt`py oeik ,daeg ici da mi`vei

zevn hrnl cgein cenila jxev yi recn dzr dywn `xnbd
axe dax ewwfed recn :`xnbd dywn .xifp e` dcez oaxw ly el`

,zcgein dyxcn df oic cenll sqeidéì ÷etéúåozip ixde - §¦¥
df oic cenlle `ivedlîdxeza xn`py dn(b fh mixac),'éðBò íçl' ¦¤¤¦

lirl ililbd iqei iax yxcy enke(.el)zaeg ici mi`vei oi`y ,
zlik`a `l` dvnéîdvn oin -úeðéðàa ìëàpLmei zelia`a - ¦¤¤¡¨©£¦

,dxezd on `idy ,miaexwd zrayn cg` lr oey`xdàöéoin ¨¨
zevn,äæ,xifp iwiwx e` dcez oaxw lyìëàð BðéàLxeq`y - ¤¤¥¤¡¨

elke`làlà úeðéðàawx,äçîNaoi` okle ,miycwd lk oick ©£¦¤¨§¦§¨
cenll epwwfed recne ,el` zevn zlik`a dvn zaeg ici mi`vei

.zexg` zeyxcn df oic
:`xnbd zvxzndì øáñmixaeq el` mi`xen` -àáé÷ò éaøk ¨©¨§©¦£¦¨

(my),øîàcxn`p eli`k ,ililbd iqei iaxk weqtd z` yexcl oi`y §¨©
weqta ixdy ,'ipe` mgl'k 'éðò',áéúeyxecl yie ,e"`e `la ¨¦§¦

daeg ici mi`vei oi`y cnll ,zeipr epiidc ,dheytd ezernyna
.'dxiyr dvn'a

.xg` mewnn df oic epcnl `l recn ,zeywdl dtiqen `xnbd
,`aiwr iaxk el` mi`xen` mixaeq ok` m` :`xnbd dywn
,dxiyr dvna daeg ici mi`vei oi`y 'ipr mgl' weqtdn yxecd
yexcl ewwfed recn ,zexit ina e` onya dyelipy dvna xnelk
,xifp iwiwxe dcez zelga daeg ici mi`vei oi`y mixg` miweqtn

déì ÷etéúåiax ly ezyxcn df oic cenlle `ivedl xyt` ixde - §¦¥
meyn epiide ,envr `aiwrdéì äåäcef ixdy -,äøéLò ävîoeik ©£¨¥©¨£¦¨

,onya zellap od `l` ,cal mina zet`p opi` el` zevny
dcez oaxwa xn`py(ai f `xwie)iwiwxE onXA zlElA zFSn zFNg'©©§Ÿ©¤¤§¦¥

xifp oaxwae ,'onXA migWn zFSn(eh e xacna)zNg zlq zFSn lqe' ©§ª¦©¨¤§©©Ÿ¤©Ÿ
leqtl yi df mrhne ,'onXA migWn zFSn iwiwxE onXA zlElA§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤

.gqt ly devn zevnl el` zevn
:`xnbd zvxzn,÷çöé áø øa ìàeîL øîàmiaxrny onyd zcin ¨©§¥©©¦§¨

,xifpd iwiwxe dcezd zelgaúéòéáøcala beldú÷lçúîe ,àéä §¦¦¦¦§©¤¤
,úBlç änëì àéäzeaygp zelgd oi` dfky hren ony xeriyae ¦§©¨©

z` cenll mi`xen`de zeziixad ewwfed okle ,dxiyr dvnl
.zexg` zeyxcn xifp iwiwxe dcez zelg ly leqtd

:dywne `xnbd dtiqendéì ÷etéúåcenlle `ivedl ozip ixde - §¦¥
meyn ,xifp iwiwxe dcez zelga mi`vei oi`y ,df oiccel` zevn §

,úBáLBî ìëa úBìëàð ïðéàlirl eyxce ,cala milyexia `l`(.el) ¥¨¤¡¨§¨¨
dvn zlik` zevna xn`py dnn(k ai zeny)mkizaWFn lkA'§Ÿ§Ÿ¥¤

die`xy dvna wx daeg ici mi`veiy cnll ,'zFSn Elk`YŸ§©
.cala milyexia `le ,zeayend lka lk`idl

:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,Lé÷ì Léø øîàephrin `ly dnn - ¨©¥¨¦Ÿ¤¤
y di`x `iadl yi ,'mkizeayen lka'n el` zevnäãBz úBlç©¨

øéæð é÷é÷øee mi`aen eidïéìëàðgafnd cnry onfa,ïBòáâå áBða §¦¥¨¦¤¡¨¦§§¦§
lka' milk`p mdy `vnpe ,l`xyi ux` lka did mzlik` mewne

xaeqd oerny iax ixack `ly edfe .'zeayen(:h dlibn)onfay
mdl yiy daeg zepaxw wx ea eaixwd oerabae aepa okynd didy
zepaxw mdy ,el`a `veike xifpe dcez zepaxw `le ,reaw onf
,my miaxw eid dacp zepaxw s`y zeziixad zexaeq `l` ,dacp
zeyxcn `ed gqta dvn zaeg ici mda mi`vei oi`y mrhde

.'mkizeayen lka' meyn `le ,zexg`
epzpyna dxn`py dkldd xewn z` d`ian epiptly `ziixad

:xifp iwiwxe dcez zelg oicaàéðz,`ziixaa,éàòléà éaø øîà ©§¨¨©©¦¦§©
íãà àöiL eäî ,øæòéìà éaø úà ézìàLici mc` `vei m`d - ¨©§¦¤©¦¡¦¤¤©¤¥¥¨¨

dvn zlik` zaeg,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaeézòîL àì ,éì øîà §©¨§¦¥¨¦¨©¦Ÿ¨©§¦
,xne`e i`rli` iax jiynn .df oecipa dkldd z`ézìàLå éúàä¦§¨©§¦

òLBäé éaø éðôìe ,ef dl`yeøîà éøä ,éì øîà,minkgäãBz úBlç ¦§¥©¦§ª©¨©¦£¥¨§©¨
ïàNòL øéæð é÷é÷øemc`dìly oaxw jxevàöBé íãà ïéà ,Bîöò §¦¥¨¦¤£¨¨§©§¥¨¨¥

ïäaick o`yr m`e ,ezaeg iciøBkîìoze`÷eMamc` ipal ¨¤¦§©
`ed ixd ,mz`ada miaiigd ,mixg`ïäa àöBémiiqn .ezaeg ici ¥¨¤

,xne`e i`rli` iaxéúéöøäå éúàaLkd z` izxciqe -íéøácelld §¤¨¦§¦§¥¦§¨¦
ryedi iaxn izrnyyúéøa ,éì øîà ,øæòéìà éaø éðôì,dreay - ¦§¥©¦¡¦¤¤¨©¦§¦

.éðéña äLîì Bl eøîàpL íéøácä ïä ïä¥¥©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
:xfril` iax ly ezaeyza xg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

xg`l ,i`rli` iaxl xfril` iax el xn` jky ,mixne` yi -
,ddinza ,ryedi iax ly ezaeyz z` rnyy,úéøaikeïä ïä §¦¥¥

éðéña äLîì Bì eøîàpL íéøácädynl dkld' `ed df oic ike - ©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
,'ipiqnàéòa àîòè àìå`xaq oi` `ld ,mrh dkixv dpi`e - §Ÿ©£¨¨£¨

oial envrl o`yr oia wlgl.weya xeknl o`yr
:`xnbd zl`ey .df oic ly mrhd z` zxxan `xnbdéàî àîòèå§©£¨©

`vei epi` envrl o`yr m`y ,df welig ly enrh zn`a edn ±
ici oda `vei weya oxkenl o`yr m`e ,gqta ezaeg ici oda

.daeg
:`xnbd daiynìk ,äaø øîàick oze` dyryìa oxken,÷eM ¨©©¨Ÿ§

oziiyr zligzn ixdCìîéî éëeìîéàe ezrca `ed jlnp -,øîà ¦§¥¦§©¨©
ïácæî ,ïácæî éàe ,oze` xekn` ,oxkenl gilv` m` -ïácæî àì éà ¦¦§§©¦§§©¦Ÿ¦§§©
àðà eäa ÷etéàzaeg ici ip` oda `v` ,oxkenl gilv` `l m`e - ¥§£¨

aiegny ina ok oi`y dn .devn zvn myl o`yry `vnpe ,dvn
oze` dyer epi` ,ef ezaeg myl o`yre ,xifp iwiwxe dcez zelg
ici oda mi`vei oi` okle ,epaxw myl `l` devn zvn myl

.daeg
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc migqt(ipy meil)

äðùî
zevn zaeg ici mda mi`veiy zewxid ipin z` zx`an dpynd

:mda mi`vei mipte` dfi`ae ,gqt lila xexn zlik`elàåmd §¥
dBúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øéxexn zevna,úøæça ,çñta §¨¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©£¤¤

ìeòáe ,àðéáçøçáe ,àëîúa.øBøîáe ,ïéLeïéa ïäa ïéàöBémdykïéçì §©§¨§©§§¦¨§§¦§¨§¦¨¤¥©¦
eïéamdykïéLáé,hrnàì ìáàmdykïéLeák,unegaàìåmdyk ¥§¥¦£¨Ÿ§¦§Ÿ

ïé÷eìL,miqnpy cr c`n daxd milyean -ås`àìmdyk §¦§Ÿ
ïéìMeáî.leyia jxckïéôøèöîedfl df el` mipin lkìxeriy §¨¦¦§¨§¦§

úéfklkn zif ivgk lk` m`e ,xexn zevn zaeg ici mi`vei eay ©©¦
.xexn zaeg ici `vi ,el` mipinn mipyn cg`ïéàöBéådaeg ici §§¦

ïälL çìwamigl mdyk wx mi`vei milra j` ,miyai mdyk s`. ©¤©¤¨¤
åmi`vei okéàîãa`ed m` wtq yie ux`d mrn gwlpy xexn - §§§©

,xyernBúîeøz äìhpL ïBLàø øNòîáeznexz epnn lhp ieldy - §©£¥¦¤¦§¨§¨
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äðùî
zevn zaeg ici mda mi`veiy zewxid ipin z` zx`an dpynd

:mda mi`vei mipte` dfi`ae ,gqt lila xexn zlik`elàåmd §¥
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,øBøîáe`ed dfàúøéøî.[mixn milr-] §¨§¦¨¨
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óàaìeòìeòå ,äãN éL.úøæçå ,äpéâ éL ©§¥¨¤§§¥¦¨©£¤¤

:`xnbd dywnìeòäpéâ éLmiyler mzq mdyåokàðz àä ,úøæç §¥¦¨§£¤¤¨¨¨
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:el` mipin ly dnicwd xcq oipra dyrndéçkLà àðéáø[`vn-] ©¦¨©§§¥
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dnicwdl yi okle ,urk dywzn dly glwd zxfge .jxta mda

.mlekl
déì øîà,`piaxl `g` axéa éøãäxg` xfg`e ,ia xfeg ipixd - ¨©¥©§¦¦

.zxfgd
:wxi oin `weec `ed xexny xewnéànî ,ééaàì éîeçø áø déì øîà̈©¥©§¦§©©¥¦©

øBøî éàäcea mi`veiy df xexny oipn -àîéà ,àeä ÷øé ïéî §©¨¦¨¨¥¨
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áéúkwxil dxezd zpeek oi`y gkene ,xexnd zlik` ieeiva §¦
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ìk ,úçà äâeøòa ïéòøBæ ïéà íéòøæ éðéî ìk :ïðúäå§¨§©¨¦¥§¨¦¥§¦©£¨©©¨
éðä :àîéúc eäî !úçà äâeøòa ïéòøBæ úB÷øé éðéî¦¥§¨§¦©£¨©©©§¥¨¨¥
à÷ìñ íéòøæ .ïì òîLî à÷ ,eäðéð íéòøæ ïéî øBøî̈¦§¨¦¦§¨©§©¨§¨¦¨§¨
,úB÷øé àøt÷ øa éðúå "úB÷øé" ïðz àäå !?Cúòc©£¨§¨§©§¨§¨¥©©¨¨§¨
à÷ìñ ,déì àëéøèöéà úøæç !úB÷øé ìàeîL éác éðúå§¨¥§¥§¥§¨£¤¤¦§§¦¨¥¨§¨

úBL÷äì dôBñå ìéàBä :àðéîà Cúòc¯dì áéúéð ©£¨¨¦¨¦§¨§©§¥¥¨
ìL çì÷ :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà åàì .éôè àçååø§¨¨§¥¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¤©¤

äL÷eäL áeøk¯ïåék :àîìà .òáBø úéa Bì ïéáéçøî §¤§¨©§¦¦¥©©§¨¥¨
úBL÷äì BôBñc¯éîð àëä .éôè àçååø déì ïðéáäé §§©§¨£¦©¥§¨¨§¥¨¨©¦

¯ïäa ïéàöBé" .ïì òîLî à÷ ,éôè àçååø dì áéúéð¥¥¨§¨¨§¥¨©§©¨§¦¨¤
'åë ïéLáé ïéa ïéçì ïéaeðL àì :àcñç áø øîà ." ¥©¦¥§¥¦¨©©¦§¨Ÿ¨

ïéçì ,ïéìòa ìáà ,çì÷a àlà¯ïéLáé ,ïéà¯.àì ¤¨§¤©£¨§¨¦©¦¦§¥¦¨
!ïéìò àLéøc ììkî "ïälL çì÷a" àôéñ éðú÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨§¤©¤¨¤¦§¨§¥¨¨¦

"ïéLáé ïéa ïéçì ïéa" éðú÷ ék ,Løôî à÷ éLBøt¯,ïälL çì÷áe ïäa ïéàöBé :éáéúéî .çìwà ¥¥¨§¨¥¦¨¨¥¥©¦¥§¥¦©¤©¥¦¦§¦¨¤§¤©¤¨¤
ïéçì :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéLáé ïéa ïéçì ïéa¯ïéLáé ,ïäa ïéàöBé¯ïéàöBé ïéà ¥©¦¥§¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§¦¨¤§¥¦¥§¦

:øác ìL Bììk .ïéìMeáî àìå ïé÷eìL àìå ïéLeák àì ìáà ,ïéLeîk ïäa ïéàöBiL ïéåLå .ïää¤§¨¦¤§¦¨¤§¦£¨Ÿ§¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨¦§¨¤¨¨
øBøî íòè Ba LiL ìk¯øBøî íòè Ba ïéàL ìëå ,Ba ïéàöBé¯àîebøz .Ba ïéàöBé ïéà Ÿ¤¥©©¨§¦§Ÿ¤¥©©¨¥§¦©§¨

ïäa ïéàöBé :eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø íeMî ,ïéLeîk ïäa ïéàöBé ïéà :ïðaø eðz .çìwà©¤©¨©¨©¥§¦¨¤§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦¨¨§§¦¨¤
?íéìLeøéa éðL øNòî ìL øBøîa BúáBç éãé íãà àöiL eäî :àîç øa éîø éòa .ïéLeîk§¦¨¥¨¦©¨¨©¤¥¥¨¨§¥¨§¨¤©£¥¥¦¦¨©¦

Cì éòaéz àì àáé÷ò éaøc àaélà¯÷éôð àúééøBàc ävîa àzLä¯!?àéòaéî ïðaøc øBøîa ©¦¨§©¦£¦¨¨¦¨¥¨¨§¨§©¨§©§¨¨¥§¨§©¨©¦¨£¨
Cì éòaéz ék¯÷éôð àìc àeä àúééøBàc ävîa ?éàî éìéìbä éñBé éaøc àaélà¯ìáà ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥©§¦¦©§©¨§©§¨§¨¨¥£¨

ïðaø eðéwúc ìk àîìéc Bà ,÷éôð ïðaøc øBøî¯,àøazñî :àáø øîà .ïewz àúééøBàc ïéòk ¨§©¨©¨¥¦§¨Ÿ§©¦©¨©§¥§©§¨©¨©¨¨¦§©§¨
.øBøîe ävîäðùîäøLz àì äMàä .ïéèìBç ìáà ,íéìBâðøzì ïñøenä úà ïéøBL ïéà ©¨¨¥¦¤©§¨©©§§¦£¨§¦¨¦¨Ÿ¦§¤

éìBzL ïñøenä úàïéhéç íãà ñBòìé àì .Láé døNáa àéä äôL ìáà ,õçønì dãéa C ¤©§¨¤¦§¨¨©¤§¨£¨¨¨¦¦§¨¨¨¥Ÿ¦§¨¨¦¦
.úBöéîçî ïäL éðtî ,Búkî ìò çépéåàøîâ:õenéç éãéì ïéàa ïéàL íéøác elà ,ïðaø eðz §©¦©©©¨¦§¥¤¥©§¦¨©¨©¥§¨¦¤¥¨¦¦¥¦

:àtt áø øîà !ònçî déì ìMáîcà !?ìMeáî .ïéçúBøa BèìçL èeìçå ,ìMeáîäå ,éeôàä̈¨§©§¨§¨¤£¨§§¦§¨©¦§©¥¥§©©¨©©©¨
óìc BëBúì ìôpL çî÷ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðz .øîà÷ BìMéaL éeôàä¯eléôà ¨¨¤¦§¨¨©©§¨©¦¥§©¦§¨¥¤©¤¨©§¤¤£¦

Blek íBiä ìk¯éè ãéáòc àeäå :àtt áø øîà .õenéç éãéì àa Bðéàéè éãäì óéøîà .ó ¨©¥¨¦¥¦¨©©©¨§§¨¥¦©£¥¦¨§¦
àä :àéL÷ àì !øeñà à÷ézå :àéðúäå .éøL à÷ézå :àìéL éaø éác¯àçLéîa déãáòc §¥©¦¥¨©¦¨¨¥§¨©§¨©¦¨¨¨©§¨¨©£©¥§¦§¨

àä ,àçìéîe¯àçî÷a àøã÷ Léðéà éçîéì àì :àøèeæ øî øîà .àçìéîe àiîa déãáòc ¦§¨¨©£©¥§©¨¦§¨¨©¨§¨¨¦§¥¦¦§¥¨§¦§¨
Léðéà èBìçéì àì :óñBé áø øîà .õenéç éãéì éúàå ,øétL ìéLa àì àîìéc ,àðLéáàc©£¦§¨¦§¨¨¨¦©¦§¨¥¦¥¦¨©©¥¨¦£¦¦
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(ipy meil)

àéäL äâeøòdzciny -äMLjxe` migthíéçôè äML ìò,agex £¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
ïéòøBærexfl xzen -äMîç dëBúaipinòaøà ,ïéðBòøæmiperxfdn §¦§¨£¦¨¥§¦©§©

,äâeøòä úBçeø òaøà ìò,xg` cv ly leaba cg` lkúçàårxfe-] ©©§©¨£¨§©©
iying oinn [cg`òöîàaipydn wegx rxf lky oeiky ,dbexrd §¤§©

.mi`lk meyn mzrixfa oi`e ,dfn df miwpei mpi` migth dyly
eidiy ote`a dbexra rexfl ozipy dpyna x`azp xaky oeike
jxved recn ,mi`lk xeqi` lr xeari `le dfn df miwegx mirxfd
.xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxi ipina mb z`f eprinydl ax

oky ,zewxia mb df oic rinydl jxved ax :`xnbd zvxzneäî©
éléî éðä àîéúc`wec xn`p migth dyly zwgxd xeriya icy §¥¨¨¥¦¥

,ïéòøæaoebk ,mirxfpd mipirxbd z` mdn milke`y mipina epiidc ¦§¨¦
,ziphwe d`eaz,úB÷øéa ìáàz` mdn milke`y mipina epiidc £¨¦¨

,qtxke zxfge oepv oebk ,mdn gnevdàìmeyn ,df xeriya ic Ÿ
,mirxfd zwipin daexn mzwipiyïì òîLî à÷mb bdep df oicy ¨©§©¨

.zewxia
:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip ike -àîélà úB÷øéczwipiy - §¥§¨¦¨©¦¨

xzei dwfg zewxiîzwipiïðúäå ,íéòøfdpyna(a"n b"t mi`lk),ìk ¦§¨¦§¨§©¨
ïéòøBæ ïéà íéòøæ éðéîmze`,úçà äâeøòamirxf dying mdy s` ¦¥§¨¦¥§¦©£¨©©

eli`e ,migth dyy lr dyy ly dbexraïéòøBæ úB÷øé éðéî ìk̈¦¥§¨§¦
mze`.úçà äâeøòadpynde ,xzei dwfg mirxf zwipiy gkene ©£¨©©

,zewxia dxn`p zg` dbexra mirxf ipin dying zrixf dxizdy
ax jxved dn dyw aey ok m`e ,mzkldk mirxfp ok` mdy

.mzkldk cgi mirxfpy eprinydl
ipin z` rexfl xzeny eprinydl jxved ax :`xnbd zyxtn okl

oky ,cgi xexndøBøî éðä àîéúc eäîel` xexn ipin -íéòøæ ïéî ©§¥¨¨¥¨¦§¨¦
eäðéðmdn mipin dnk rexfl xeq` `linne ,zewxi oin `le [md-] ¦§

,dfn df migth dyly wigxdyk s` zg` dbexraïì òîLî à÷̈©§©¨
mdn mipin dnk rexfl xzene ,md wxi oin xexnd ipiny ax

.migth dyly wegixa zg` dbexra
oin `ed xexn ike :`xnbd dywnïðz àäå ,Czòc à÷ìñ íéòøæ§¨¦¨§¨©§¨§¨§©

el`' xexn iabl epzpynaúB÷øé,'ezaeg ici oda `vei mc`yåok §¨§
àøt÷ øa éðzel`' xexn ipin oipra `ziixaå ,'úB÷øéokéác éðz- ¨¥©©¨¨§¨§¨¥§¥

ly eyxcn ziaaìàeîLel`','úB÷øé`l wxi oin `edy oeike §¥§¨
zg` dbexra xexn ipin dnk rexfl xzeny eprinydl ax jxved

.dfn df migth dyly wgxna
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà úøæçzrxfpy ,eprinydl axl £¤¤¦§§¦¨¥

mipin drax` mr migth dyy ly dbexra zewxid ipin x`yk
oky ,mitqep,àðéîà Czòc à÷ìñydôBñå ìéàBädly glwd ly ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨

úBLwäì,dar zeyrdleéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozi - §¦¨¥¦¨¦§¨§¥
ike ,migth dylyn xzei lecb geix ipydéaøa éñBé éaø øîà åàì̈¨©©¦¥§©¦
Bì ïéáéçøî äL÷eäL áeøk ìL çì÷ ,àðéðçzrixf mewnòáBø úéa £¦¨¤©¤§¤§¨©§¦¦¥©

za mirxef oi`e ,migth dylyn xzei `edy ,eiccv lkn awdje
,xg` oin df mewn,àîìàyàçååø déì ïðéáäé úBLwäì BôBñc ïåék ©§¨¥¨§§¦¨¨£¦©¥¦§¨

éôèok m`e ,mirxfd x`yn xzei lecb geix el mipzep -énð àëä §¥¨¨©¦
zxfgaéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozil jixvy xn`p - ¥¦¨¦§¨§¥

,xzei lecb geix ipydïì òîLî à÷zwgxda ic zxfgl s`y ax ¨©§©¨
.zewxid lkk migth dyly

,gqta xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxidy :dpyna epipy
.'åë ïéLáé ïéa ïéçì ïéa ïäa ïéàöBé§¦¨¤¥©¦¥§¥¦

:ef dkldl dlabdeðL àì ,àcñç áø øîàmb mi`veiy dpyna ¨©©¦§¨Ÿ¨
,xexn mrh mdl yi oiicry oeik ,miyai zewxiaçìwa àlà,mdly ¤¨©¤©

,enrh lk cqtiy cr ixnbl yaiizn epi` dar `edy jeznyìáà£¨
ïéìòamdyk ,mdlyïéà ,ïéçìmdyk la` ,mda mi`vei ok` - ¤¨¦©¦¦

àì ïéLáé.mrh `la `nlra xtrk mdy meyn ,mda mi`vei §¥¦Ÿ
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñmi`veiy dpynd lyçìwa §¨¦§¨¨¥¥¨©¤©

ììkî ,ïälLrnyn -ca dpynd ixacàLéøoia mda mi`veiy ¤¨¤¦§¨§¥¨
a mixen` miyai mdyk oiae migl mdyk,ïéìòs` mi`veiy gkene ¨¦

:`xnbd zvxzn .`cqg axk `lye miyai milraLøôî à÷ éLeøẗ¥¨§¨¥
c ,`yixd z` `tiqdéðz÷ éëxexnd ipina mi`veiy `yixaïéa ¦¨¨¥¥

ïéçìe,ïéLáé ïéá`wecçìwàmilray oeik ,milrd lr `le ok epipy ©¦¥§¥¦©¤©

.miyai mdyk mi`vei `l ok`
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïäa ïéàöBé,xexnd ipina - ¥¦¥§¦¨¤

åmbïéa ,ïälL çìwamdykïéçìeïéámdyk.øéàî éaø éøác ,ïéLáé §©¤©¤¨¤¥©¦¥§¥¦¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåmd m`,ïäa ïéàöBé ïéçìmd m` j`ïéà ïéLáé ©£¨¦§¦©¦§¦¨¤§¥¦¥

ïéåLå .ïäa ïéàöBémixaeqy dna ,minkge xi`n iax mzrca §¦¨¤§¨¦
ïäa ïéàöBiLmdykïéLeîk,ixnbl eyai `l oiicry ,[milaep-] ¤§¦¨¤§¦

àì ìáàmdyk mda mi`veiïéLeák,unegaàìåmdykïé÷eìL- £¨Ÿ§¦§Ÿ§¦
,miqnpy cr daxd milyeanàìåmdykïéìMeáî.leyia jxck §Ÿ§¨¦

,Ba ïéàöBé ,øBøî íòè Ba LiL ìk ,øác ìL Bììkz`vl ozip okle §¨¤¨¨Ÿ¤¤©©¨§¦
,miyenka s`,øBøî íòè Ba ïéàL ìëåe` wely e` yeak oebk §Ÿ¤¥©©¨

,lyean.Ba ïéàöBé ïéàmigl oia mda mi`veiy xi`n iax ixacne ¥§¦
diepy epzpyne ,mi`vei miyai milra mby rnyn ,miyai oiae
wx mi`veiy dpyna `cqg ax yxit cvike ,xi`n iax zhiyk

.miyai milra `le yai glwa
:`xnbd zvxznàîebøzxi`n iax xn`y dn z` yxtz - ©§¨

wx ,miyai mdyk s` mi`veiy,çìwà.milrd lr `le ©¤©
:gqta xexn oiprl miyenk zewxi oica mi`pz da ewlgpy `ziixa

ïäa ïéàöBé ïéà ,ïðaø eðzmdyk gqta xexn ipina -íeMî .ïéLeîk ¨©¨¨¥§¦¨¤§¦¦
[mya-]ïäa ïéàöBé ,eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaømdyk mb.ïéLeîk ©¦¡¦¤¤§©¦¨¨§§¦¨¤§¦

ipy xyrn ly xexna devnd miniiwn m` wtq d`ian `xnbd
:opaxcn ea aiig `edyBúáBç éãé íãà àöiL eäî ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨©¤¥¥¨¨§¥¨

,gqt lila xexn zevn lyéðL øNòî ìL øBøîaxedh.íéìLeøéa §¨¤©£¥¥¦¦¨©¦
:wtqd z` `ng xa inx yxtneàáé÷ò éaøc àaélàmb xiyknd ©¦¨§©¦£¦¨

,ipy xyrn zvnCì éòaéz àìmb xiykny wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
ixdy ,ipy xyrn ly xexnävîa àzLäipy xyrna zaiigy ©§¨§©¨

n,àúééøBàcn dlqetl okzielka' dlke`l xzid oi`y mey §©§¨
c `aiwr iax xn` mewn lkn ,milyexil uegn 'mkizeayen÷éôð̈¦

lka' s` oeictd z` lk`ie dpcti `nhiz m`y oeik ,da
,'mkizeayenøBøîan wx ipy xyrna aiigy,ïðaøcdxezd one §¨§©¨¨

,'mkizeayen lka' elke`l ozipàéòaéî.ea z`vl lekiy xnel ¦©§¨
`l`,Cì éòaéz ékwxéìéìbä éñBé éaøc àaélàxyrn zvn lqetd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥©§¦¦
,ipyéàîwx m`d ,ipy xyrn ly xexna oicd dn -ävîa ©§©¨

n ipy xyrna zaiigy÷éôð àìc àeä àúééøBàcdvn zaeg ici da §©§¨§Ÿ¨¦
,milyexil uegn dlik`a dxeq` dxezd ony oeik ,gqt lilaìáà£¨

øBøîn wx ipy xyrna aiigy÷éôð ,ïðaøcdxezd on ixdy ,ea ¨§©¨¨¨¦
.llk xyrn epi`ïéòk ïðaø eðéwúc ìk ,àîìéc BàdevndàúééøBàc ¦§¨¨§©¦©¨¨§¥§©§¨

,ïe÷zepic `diy epwiz ,wxia ipy xyrn oic minkg epwizyke ¨
zaeg ici mi`vei oi`y myke ,dxezd on aiigd ipy xyrn lkk
meyn ,dvna epiidc dxezd on eaeigy ipy xyrna dlik` zevn
ywedy xexna mb jk ,'mkizeayen lka' elke`l leki epi`y
,dzenk 'mkizeayen lka' dlik` xzid el didiy jixv ,dvnl

.opaxcn wx `ed eaeigy ely ipy xyrna mi`vei oi`e
:wtqd z` zhyet `xnbdàøazñî ,àáø øîàoeik ,dey mpicy ¨©¨¨¦§©§¨

yøBøîe ävîxyrn ly dvna mi`vei oi`y myke ,dfl df eywed ©¨¨
wx eaeigy s` ,ipy xyrn ly xexna mi`vei oi` mb jk ,ipy

.opaxcn

äðùî
cvn gqta mixzende mixeq`d minieqn miyrn zhxtn dpynd

:ung xeqi`ïéøBL ïéàgqtaïñøenä úà[dard mihgd ztilw-] ¥¦¤©§¨
elik`dl ick mina,íéìBâðøzìici lr dvingn dtilwdy iptn ©©§§¦

.dziixyïéèìBç ìáàmigzex min jeza oqxend z` mipzep - £¨§¦
.uingdl el migipn mpi`y ,gqta

:df oipra mitqep xzide xeqi`äøLú àì äMàäminaïñøenä úà ¨¦¨Ÿ¦§¤¤©§¨
éìBzLC[dkilen `idy-]õçønì dãéadxya lr etytyl ick ¤¦§¨¨©¤§¨

dpi`e cnere dcia ddeyy ici lry ,drifd z` dpnn xiqdl
.uenig icil `a ,ea zwqrznäôL ìáà[ztytyn-]äøNáa àéä £¨¨¨¦¦§¨¨

oqxen,Láédxya lr min hrn yiy s`. ¨¥
:dfa sqep xeqi`ïéhéç íãà ñBòìé àì,eitaçépéåmze`Búkî ìò Ÿ¦§¨¨¦¦§©¦©©©¨

,gqta d`txlïäL éðtî[mihgd-]úBöéîçî.ewex ici lr ¦§¥¤¥©§¦
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קכז ezny ina cenr hl sc ± iyily wxtmigqt
àì úå÷øéá ìáàzewxic Ð.ith iwpiúå÷øéã àøîéîìàîéìàÐwpilith,mirxfn

.dyy ly dbexra oipin dyng oirxfp zewxi s`c xninl dil jixhvi`cíéòøæ éðéî ìë
úçà äâåøòá ïéòøæð ïéàiwpic meyn ,dfd xeriya elit` Ðdkeza oirxef :opzc `de .ith

oiperxf dyngÐ.ozkldk mirxfpc ,xn`w zewxiaíéòøæ ïéî øåøîã éðä àîéúã åäî
åäðéð`le Ðol rnynw ,zg` dbexra erxfi

,edpip zewxi oinc ax.mirxfpeà÷ìñ íéòøæ
êúòãwqiz ikid Ðoizrc``de ?edpip mirxfc

.edl ixw zewxi i`pz edlekàëéøèöéà úøæç
äéìzrxfpc opireny`l Ðzewxi x`yk

.oiperxf drax` mr dbexraúåù÷äìglw Ð

.ar dyrp dlyïéáéçøîåìzia cr mewn Ð

.xg` oin elv` erxfi `ly ,raexòáåø úéáÐ

did okynd xvg .awd raex zrixf mewn

d`q ziae xek zia lke ,miz`q zial xeriy

`xnbay raex ziae.oeayg eze` itl Ðàì
åðù,glw `l` ,xexn mrh el yi yaic Ð

epi` ar `edy jeznc,yaiiznciqtiy.enrh

oiyai oilr la`xtrk od ixd Ð.`nlraììëî
ïéìòá àùéøãÐmigl oia eda `pze wiqt `w

.miyai oiaïéùåîë.e"`cvlt Ðøáã ìù åììë
'åëipzw Ðoda oi`vei :xi`n iaxca `din

oiglwaeoizipzne .oiyai oia oigl oia ,odly

,inpmiyaia xykncnrnye ,`id xi`n iax Ð

.xyk` inp oilra dpinàîåâøúipzwc `dl Ð

oiyai xi`n iaxcaglw` Ð.xn`wäöî àúùä
dlqtinl `ki`e ,`ziixe`c dcic xyrnc Ð

zeayena xzid dl oi`c meyniax xn`w Ð

i`e li`ed ,witpc `aiwr`inhnzi`e ,dl wixt

.xzid dløåøî,`ed opaxcn wxi xyrnc Ð

`ziixe`cne,zeayena xzid dil zi`

`irain!?ïå÷ú àúééøåàã ïéòëxzid el oi`e Ð

ywzi` xexne ,zeayenaopira dvn dn ,dvnl

zeayen lka zlk`pyi opira inp xexn s` Ð

dfd onfa dvn :`pixg` `pyil .xzid el

) `xza wxta ,opaxcn xexne ,`ziixe`c.(`,ehw

iwqn in dfd onfa :il `iywe .izrny dfe

dyecw xn`c o`nl i`e ?milyexil ipy xyrn

`eal cizrl dyciwe dzryl dyciw dpey`x

.dfd onfa iyextl dil irai` `icda Ðäöî
øåøîådilr yi dvnc ikid ike ,cgi eywed Ð

dia witp `le ,ipy xyrn myinp xexn s` Ð

.dia witp `l ,ipy xyrn my dilr yiy

äðùîïéèìåçeze` oigipn oi`y ,oigzexa Ð

.uingdläøùú àìïñøåîä,dxya da seyl Ð

uingny iptn.eziixyaàéä äôù ìáàÐ

miny it lr s`e .dxyaa yai oqxenlr oigteh

.dxyañåòìé àì`l Ð.qekiàøîâéåôàä
mgl Ð,dt`pynedixeyy dn lkepi` mina

.uingnìùáîãàäéìòîçîmindy cera Ð

egizxiy mcew mixyeticycae !uingn `ed

`kil oigzex jezl dil,dnewe`l:dl ipz `icda `dchelgeehlgy.oigzexaåìùáù éåôàdiit` xg`l elyan `ed elit` ,iet` ,xnelk Ð.uingn epi` Ðóìã.bbd on Ðåðéà
õåîéç éãéì àácexihy Ð.uingdl egipn epi` cinz ltepd slcdéèóéè éãäìójenq ,dtih xg` dtih oiltepy Ð,skze.mizpia zedy oi`eà÷éúå.gnw lk`n Ðàçìéîå àçùéî

`gniwa Ð.oivingn oi` zexit inc ,ixyàøã÷ ùéðéà éçîéì àìoiarny Ðoignny ici lr dxicwd liyaz`gnwa elit`e ,ekezl gnw`peyia`cdyaiizpyzilwipe.xepza

diet`k `id ixde ,xepza ilw dze` oiyer dgl `idyk.ciaril `l ikd elit` Ðìéùá àì àîìéãøéôùzvngne ,xepza dkxev lk ilw ziyrp `l Ðdtxeh `edyke .liyaza

`id dxrwa,zvngn.gzex liyaz jezl dzpizp jxc oi`y (cere)àìèåìçéì.oigzexa Ð
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äâåøòdyly wegxe li`ed :xn`z m`e Ð mirxf dyng dkezl oirxef migth dyy za

migthÐdyly `l` zexg`d on dwegx dpi` zirvn` `dc ,iccdn iwpi `l

`l dbexrd zegex rax`n drax`c rnyn (`,dt zay) "`aiwr 'x" wxtac ,migth

yly ly zexey yly ,mirxf dryz dkezl rxfi ok m` .zegexd rvn`a `l` ,zepxwa

xne`e !migth dyly dfn df miwegx `die ,yly

meyn `l` ,dwipi meyn dpi` `kdc :wgvi epiax

minkg evx `le .milecb eidiy xg`l ,aeaxir

eid `l dyng elit`c ,rcze .xzei xizdl

'x" wxta zaya ol `wtpc e`l i` mixizn

ab lr s` .`xwn `icda (my df mb) "`aiwr

iwpi `l `ziya dyngc opaxl edl miwcÐ

m`e .`iaeaxrl yginl `ki`c meyn epiide

`de ?miperxf dyng dkeza mirxef ji`e :xn`z

mewn `ki` `dc ,migth dyly dfn df wegx oi`

mi`lk ly migthc :mz epiax uxize !drixf

epiaxe .(`,c) oiaexir yixa gkenck ,zewgey

it lr s` ,iwpi `l ikdac ixinbc :xne` wgvi

.mirxf mewn yiy

àìied dwilyc rnynÐ oilyean `le oiwely

ikd e`l i`c ,leyian ithÐoi`e ef ied

`de .oizkec dnka rnyn oke .ef xnel jixvopzc

lyan did :(a,dn xifp) "mipin dyly" wxta

owley e` minlydÐith ied dwilyc ab lr s`

`wc ,ef xnel jixv oi`e ef mzd ied `l leyian

.leyia zxezn `vei epi` dwilyac ol rnyn
ikd
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íéçôè äML ìò äML àéäL äâeøò¯dëBúa ïéòøBæ £¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦§¦§¨
úçàå äâeøòä úBçeø òaøà ìò òaøà ,ïéðBòøæ äMîç£¦¨¥§¦©§©©©§©¨£¨§©©

éléî éðä :àîéúc eäî .òöîàa¯úB÷øéa ìáà ,ïéòøæa ¨¤§©©§¥¨¨¥¦¥¦§¨¦£¨¦¨
?íéòøfî àîélà úB÷øéc àøîéîì .ïì òîLî à÷ ,àìŸ¨©§©¨§¥§¨¦¨©¦¨¦§¨¦
ìk ,úçà äâeøòa ïéòøBæ ïéà íéòøæ éðéî ìk :ïðúäå§¨§©¨¦¥§¨¦¥§¦©£¨©©¨
éðä :àîéúc eäî !úçà äâeøòa ïéòøBæ úB÷øé éðéî¦¥§¨§¦©£¨©©©§¥¨¨¥
à÷ìñ íéòøæ .ïì òîLî à÷ ,eäðéð íéòøæ ïéî øBøî̈¦§¨¦¦§¨©§©¨§¨¦¨§¨
,úB÷øé àøt÷ øa éðúå "úB÷øé" ïðz àäå !?Cúòc©£¨§¨§©§¨§¨¥©©¨¨§¨
à÷ìñ ,déì àëéøèöéà úøæç !úB÷øé ìàeîL éác éðúå§¨¥§¥§¥§¨£¤¤¦§§¦¨¥¨§¨

úBL÷äì dôBñå ìéàBä :àðéîà Cúòc¯dì áéúéð ©£¨¨¦¨¦§¨§©§¥¥¨
ìL çì÷ :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà åàì .éôè àçååø§¨¨§¥¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¤©¤

äL÷eäL áeøk¯ïåék :àîìà .òáBø úéa Bì ïéáéçøî §¤§¨©§¦¦¥©©§¨¥¨
úBL÷äì BôBñc¯éîð àëä .éôè àçååø déì ïðéáäé §§©§¨£¦©¥§¨¨§¥¨¨©¦

¯ïäa ïéàöBé" .ïì òîLî à÷ ,éôè àçååø dì áéúéð¥¥¨§¨¨§¥¨©§©¨§¦¨¤
'åë ïéLáé ïéa ïéçì ïéaeðL àì :àcñç áø øîà ." ¥©¦¥§¥¦¨©©¦§¨Ÿ¨

ïéçì ,ïéìòa ìáà ,çì÷a àlà¯ïéLáé ,ïéà¯.àì ¤¨§¤©£¨§¨¦©¦¦§¥¦¨
!ïéìò àLéøc ììkî "ïälL çì÷a" àôéñ éðú÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨§¤©¤¨¤¦§¨§¥¨¨¦

"ïéLáé ïéa ïéçì ïéa" éðú÷ ék ,Løôî à÷ éLBøt¯,ïälL çì÷áe ïäa ïéàöBé :éáéúéî .çìwà ¥¥¨§¨¥¦¨¨¥¥©¦¥§¥¦©¤©¥¦¦§¦¨¤§¤©¤¨¤
ïéçì :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéLáé ïéa ïéçì ïéa¯ïéLáé ,ïäa ïéàöBé¯ïéàöBé ïéà ¥©¦¥§¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§¦¨¤§¥¦¥§¦

:øác ìL Bììk .ïéìMeáî àìå ïé÷eìL àìå ïéLeák àì ìáà ,ïéLeîk ïäa ïéàöBiL ïéåLå .ïää¤§¨¦¤§¦¨¤§¦£¨Ÿ§¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨¦§¨¤¨¨
øBøî íòè Ba LiL ìk¯øBøî íòè Ba ïéàL ìëå ,Ba ïéàöBé¯àîebøz .Ba ïéàöBé ïéà Ÿ¤¥©©¨§¦§Ÿ¤¥©©¨¥§¦©§¨

ïäa ïéàöBé :eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø íeMî ,ïéLeîk ïäa ïéàöBé ïéà :ïðaø eðz .çìwà©¤©¨©¨©¥§¦¨¤§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦¨¨§§¦¨¤
?íéìLeøéa éðL øNòî ìL øBøîa BúáBç éãé íãà àöiL eäî :àîç øa éîø éòa .ïéLeîk§¦¨¥¨¦©¨¨©¤¥¥¨¨§¥¨§¨¤©£¥¥¦¦¨©¦

Cì éòaéz àì àáé÷ò éaøc àaélà¯÷éôð àúééøBàc ävîa àzLä¯!?àéòaéî ïðaøc øBøîa ©¦¨§©¦£¦¨¨¦¨¥¨¨§¨§©¨§©§¨¨¥§¨§©¨©¦¨£¨
Cì éòaéz ék¯÷éôð àìc àeä àúééøBàc ävîa ?éàî éìéìbä éñBé éaøc àaélà¯ìáà ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥©§¦¦©§©¨§©§¨§¨¨¥£¨

ïðaø eðéwúc ìk àîìéc Bà ,÷éôð ïðaøc øBøî¯,àøazñî :àáø øîà .ïewz àúééøBàc ïéòk ¨§©¨©¨¥¦§¨Ÿ§©¦©¨©§¥§©§¨©¨©¨¨¦§©§¨
.øBøîe ävîäðùîäøLz àì äMàä .ïéèìBç ìáà ,íéìBâðøzì ïñøenä úà ïéøBL ïéà ©¨¨¥¦¤©§¨©©§§¦£¨§¦¨¦¨Ÿ¦§¤

éìBzL ïñøenä úàïéhéç íãà ñBòìé àì .Láé døNáa àéä äôL ìáà ,õçønì dãéa C ¤©§¨¤¦§¨¨©¤§¨£¨¨¨¦¦§¨¨¨¥Ÿ¦§¨¨¦¦
.úBöéîçî ïäL éðtî ,Búkî ìò çépéåàøîâ:õenéç éãéì ïéàa ïéàL íéøác elà ,ïðaø eðz §©¦©©©¨¦§¥¤¥©§¦¨©¨©¥§¨¦¤¥¨¦¦¥¦

:àtt áø øîà !ònçî déì ìMáîcà !?ìMeáî .ïéçúBøa BèìçL èeìçå ,ìMeáîäå ,éeôàä̈¨§©§¨§¨¤£¨§§¦§¨©¦§©¥¥§©©¨©©©¨
óìc BëBúì ìôpL çî÷ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðz .øîà÷ BìMéaL éeôàä¯eléôà ¨¨¤¦§¨¨©©§¨©¦¥§©¦§¨¥¤©¤¨©§¤¤£¦

Blek íBiä ìk¯éè ãéáòc àeäå :àtt áø øîà .õenéç éãéì àa Bðéàéè éãäì óéøîà .ó ¨©¥¨¦¥¦¨©©©¨§§¨¥¦©£¥¦¨§¦
àä :àéL÷ àì !øeñà à÷ézå :àéðúäå .éøL à÷ézå :àìéL éaø éác¯àçLéîa déãáòc §¥©¦¥¨©¦¨¨¥§¨©§¨©¦¨¨¨©§¨¨©£©¥§¦§¨

àä ,àçìéîe¯àçî÷a àøã÷ Léðéà éçîéì àì :àøèeæ øî øîà .àçìéîe àiîa déãáòc ¦§¨¨©£©¥§©¨¦§¨¨©¨§¨¨¦§¥¦¦§¥¨§¦§¨
Léðéà èBìçéì àì :óñBé áø øîà .õenéç éãéì éúàå ,øétL ìéLa àì àîìéc ,àðLéáàc©£¦§¨¦§¨¨¨¦©¦§¨¥¦¥¦¨©©¥¨¦£¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(ipy meil)

àéäL äâeøòdzciny -äMLjxe` migthíéçôè äML ìò,agex £¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
ïéòøBærexfl xzen -äMîç dëBúaipinòaøà ,ïéðBòøæmiperxfdn §¦§¨£¦¨¥§¦©§©

,äâeøòä úBçeø òaøà ìò,xg` cv ly leaba cg` lkúçàårxfe-] ©©§©¨£¨§©©
iying oinn [cg`òöîàaipydn wegx rxf lky oeiky ,dbexrd §¤§©

.mi`lk meyn mzrixfa oi`e ,dfn df miwpei mpi` migth dyly
eidiy ote`a dbexra rexfl ozipy dpyna x`azp xaky oeike
jxved recn ,mi`lk xeqi` lr xeari `le dfn df miwegx mirxfd
.xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxi ipina mb z`f eprinydl ax

oky ,zewxia mb df oic rinydl jxved ax :`xnbd zvxzneäî©
éléî éðä àîéúc`wec xn`p migth dyly zwgxd xeriya icy §¥¨¨¥¦¥

,ïéòøæaoebk ,mirxfpd mipirxbd z` mdn milke`y mipina epiidc ¦§¨¦
,ziphwe d`eaz,úB÷øéa ìáàz` mdn milke`y mipina epiidc £¨¦¨

,qtxke zxfge oepv oebk ,mdn gnevdàìmeyn ,df xeriya ic Ÿ
,mirxfd zwipin daexn mzwipiyïì òîLî à÷mb bdep df oicy ¨©§©¨

.zewxia
:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip ike -àîélà úB÷øéczwipiy - §¥§¨¦¨©¦¨

xzei dwfg zewxiîzwipiïðúäå ,íéòøfdpyna(a"n b"t mi`lk),ìk ¦§¨¦§¨§©¨
ïéòøBæ ïéà íéòøæ éðéîmze`,úçà äâeøòamirxf dying mdy s` ¦¥§¨¦¥§¦©£¨©©

eli`e ,migth dyy lr dyy ly dbexraïéòøBæ úB÷øé éðéî ìk̈¦¥§¨§¦
mze`.úçà äâeøòadpynde ,xzei dwfg mirxf zwipiy gkene ©£¨©©

,zewxia dxn`p zg` dbexra mirxf ipin dying zrixf dxizdy
ax jxved dn dyw aey ok m`e ,mzkldk mirxfp ok` mdy

.mzkldk cgi mirxfpy eprinydl
ipin z` rexfl xzeny eprinydl jxved ax :`xnbd zyxtn okl

oky ,cgi xexndøBøî éðä àîéúc eäîel` xexn ipin -íéòøæ ïéî ©§¥¨¨¥¨¦§¨¦
eäðéðmdn mipin dnk rexfl xeq` `linne ,zewxi oin `le [md-] ¦§

,dfn df migth dyly wigxdyk s` zg` dbexraïì òîLî à÷̈©§©¨
mdn mipin dnk rexfl xzene ,md wxi oin xexnd ipiny ax

.migth dyly wegixa zg` dbexra
oin `ed xexn ike :`xnbd dywnïðz àäå ,Czòc à÷ìñ íéòøæ§¨¦¨§¨©§¨§¨§©

el`' xexn iabl epzpynaúB÷øé,'ezaeg ici oda `vei mc`yåok §¨§
àøt÷ øa éðzel`' xexn ipin oipra `ziixaå ,'úB÷øéokéác éðz- ¨¥©©¨¨§¨§¨¥§¥

ly eyxcn ziaaìàeîLel`','úB÷øé`l wxi oin `edy oeike §¥§¨
zg` dbexra xexn ipin dnk rexfl xzeny eprinydl ax jxved

.dfn df migth dyly wgxna
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà úøæçzrxfpy ,eprinydl axl £¤¤¦§§¦¨¥

mipin drax` mr migth dyy ly dbexra zewxid ipin x`yk
oky ,mitqep,àðéîà Czòc à÷ìñydôBñå ìéàBädly glwd ly ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨

úBLwäì,dar zeyrdleéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozi - §¦¨¥¦¨¦§¨§¥
ike ,migth dylyn xzei lecb geix ipydéaøa éñBé éaø øîà åàì̈¨©©¦¥§©¦
Bì ïéáéçøî äL÷eäL áeøk ìL çì÷ ,àðéðçzrixf mewnòáBø úéa £¦¨¤©¤§¤§¨©§¦¦¥©

za mirxef oi`e ,migth dylyn xzei `edy ,eiccv lkn awdje
,xg` oin df mewn,àîìàyàçååø déì ïðéáäé úBLwäì BôBñc ïåék ©§¨¥¨§§¦¨¨£¦©¥¦§¨

éôèok m`e ,mirxfd x`yn xzei lecb geix el mipzep -énð àëä §¥¨¨©¦
zxfgaéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozil jixvy xn`p - ¥¦¨¦§¨§¥

,xzei lecb geix ipydïì òîLî à÷zwgxda ic zxfgl s`y ax ¨©§©¨
.zewxid lkk migth dyly

,gqta xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxidy :dpyna epipy
.'åë ïéLáé ïéa ïéçì ïéa ïäa ïéàöBé§¦¨¤¥©¦¥§¥¦

:ef dkldl dlabdeðL àì ,àcñç áø øîàmb mi`veiy dpyna ¨©©¦§¨Ÿ¨
,xexn mrh mdl yi oiicry oeik ,miyai zewxiaçìwa àlà,mdly ¤¨©¤©

,enrh lk cqtiy cr ixnbl yaiizn epi` dar `edy jeznyìáà£¨
ïéìòamdyk ,mdlyïéà ,ïéçìmdyk la` ,mda mi`vei ok` - ¤¨¦©¦¦

àì ïéLáé.mrh `la `nlra xtrk mdy meyn ,mda mi`vei §¥¦Ÿ
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñmi`veiy dpynd lyçìwa §¨¦§¨¨¥¥¨©¤©

ììkî ,ïälLrnyn -ca dpynd ixacàLéøoia mda mi`veiy ¤¨¤¦§¨§¥¨
a mixen` miyai mdyk oiae migl mdyk,ïéìòs` mi`veiy gkene ¨¦

:`xnbd zvxzn .`cqg axk `lye miyai milraLøôî à÷ éLeøẗ¥¨§¨¥
c ,`yixd z` `tiqdéðz÷ éëxexnd ipina mi`veiy `yixaïéa ¦¨¨¥¥

ïéçìe,ïéLáé ïéá`wecçìwàmilray oeik ,milrd lr `le ok epipy ©¦¥§¥¦©¤©

.miyai mdyk mi`vei `l ok`
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïäa ïéàöBé,xexnd ipina - ¥¦¥§¦¨¤

åmbïéa ,ïälL çìwamdykïéçìeïéámdyk.øéàî éaø éøác ,ïéLáé §©¤©¤¨¤¥©¦¥§¥¦¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåmd m`,ïäa ïéàöBé ïéçìmd m` j`ïéà ïéLáé ©£¨¦§¦©¦§¦¨¤§¥¦¥

ïéåLå .ïäa ïéàöBémixaeqy dna ,minkge xi`n iax mzrca §¦¨¤§¨¦
ïäa ïéàöBiLmdykïéLeîk,ixnbl eyai `l oiicry ,[milaep-] ¤§¦¨¤§¦

àì ìáàmdyk mda mi`veiïéLeák,unegaàìåmdykïé÷eìL- £¨Ÿ§¦§Ÿ§¦
,miqnpy cr daxd milyeanàìåmdykïéìMeáî.leyia jxck §Ÿ§¨¦

,Ba ïéàöBé ,øBøî íòè Ba LiL ìk ,øác ìL Bììkz`vl ozip okle §¨¤¨¨Ÿ¤¤©©¨§¦
,miyenka s`,øBøî íòè Ba ïéàL ìëåe` wely e` yeak oebk §Ÿ¤¥©©¨

,lyean.Ba ïéàöBé ïéàmigl oia mda mi`veiy xi`n iax ixacne ¥§¦
diepy epzpyne ,mi`vei miyai milra mby rnyn ,miyai oiae
wx mi`veiy dpyna `cqg ax yxit cvike ,xi`n iax zhiyk

.miyai milra `le yai glwa
:`xnbd zvxznàîebøzxi`n iax xn`y dn z` yxtz - ©§¨

wx ,miyai mdyk s` mi`veiy,çìwà.milrd lr `le ©¤©
:gqta xexn oiprl miyenk zewxi oica mi`pz da ewlgpy `ziixa

ïäa ïéàöBé ïéà ,ïðaø eðzmdyk gqta xexn ipina -íeMî .ïéLeîk ¨©¨¨¥§¦¨¤§¦¦
[mya-]ïäa ïéàöBé ,eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaømdyk mb.ïéLeîk ©¦¡¦¤¤§©¦¨¨§§¦¨¤§¦

ipy xyrn ly xexna devnd miniiwn m` wtq d`ian `xnbd
:opaxcn ea aiig `edyBúáBç éãé íãà àöiL eäî ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨©¤¥¥¨¨§¥¨

,gqt lila xexn zevn lyéðL øNòî ìL øBøîaxedh.íéìLeøéa §¨¤©£¥¥¦¦¨©¦
:wtqd z` `ng xa inx yxtneàáé÷ò éaøc àaélàmb xiyknd ©¦¨§©¦£¦¨

,ipy xyrn zvnCì éòaéz àìmb xiykny wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
ixdy ,ipy xyrn ly xexnävîa àzLäipy xyrna zaiigy ©§¨§©¨

n,àúééøBàcn dlqetl okzielka' dlke`l xzid oi`y mey §©§¨
c `aiwr iax xn` mewn lkn ,milyexil uegn 'mkizeayen÷éôð̈¦

lka' s` oeictd z` lk`ie dpcti `nhiz m`y oeik ,da
,'mkizeayenøBøîan wx ipy xyrna aiigy,ïðaøcdxezd one §¨§©¨¨

,'mkizeayen lka' elke`l ozipàéòaéî.ea z`vl lekiy xnel ¦©§¨
`l`,Cì éòaéz ékwxéìéìbä éñBé éaøc àaélàxyrn zvn lqetd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥©§¦¦
,ipyéàîwx m`d ,ipy xyrn ly xexna oicd dn -ävîa ©§©¨

n ipy xyrna zaiigy÷éôð àìc àeä àúééøBàcdvn zaeg ici da §©§¨§Ÿ¨¦
,milyexil uegn dlik`a dxeq` dxezd ony oeik ,gqt lilaìáà£¨

øBøîn wx ipy xyrna aiigy÷éôð ,ïðaøcdxezd on ixdy ,ea ¨§©¨¨¨¦
.llk xyrn epi`ïéòk ïðaø eðéwúc ìk ,àîìéc BàdevndàúééøBàc ¦§¨¨§©¦©¨¨§¥§©§¨

,ïe÷zepic `diy epwiz ,wxia ipy xyrn oic minkg epwizyke ¨
zaeg ici mi`vei oi`y myke ,dxezd on aiigd ipy xyrn lkk
meyn ,dvna epiidc dxezd on eaeigy ipy xyrna dlik` zevn
ywedy xexna mb jk ,'mkizeayen lka' elke`l leki epi`y
,dzenk 'mkizeayen lka' dlik` xzid el didiy jixv ,dvnl

.opaxcn wx `ed eaeigy ely ipy xyrna mi`vei oi`e
:wtqd z` zhyet `xnbdàøazñî ,àáø øîàoeik ,dey mpicy ¨©¨¨¦§©§¨

yøBøîe ävîxyrn ly dvna mi`vei oi`y myke ,dfl df eywed ©¨¨
wx eaeigy s` ,ipy xyrn ly xexna mi`vei oi` mb jk ,ipy

.opaxcn

äðùî
cvn gqta mixzende mixeq`d minieqn miyrn zhxtn dpynd

:ung xeqi`ïéøBL ïéàgqtaïñøenä úà[dard mihgd ztilw-] ¥¦¤©§¨
elik`dl ick mina,íéìBâðøzìici lr dvingn dtilwdy iptn ©©§§¦

.dziixyïéèìBç ìáàmigzex min jeza oqxend z` mipzep - £¨§¦
.uingdl el migipn mpi`y ,gqta

:df oipra mitqep xzide xeqi`äøLú àì äMàäminaïñøenä úà ¨¦¨Ÿ¦§¤¤©§¨
éìBzLC[dkilen `idy-]õçønì dãéadxya lr etytyl ick ¤¦§¨¨©¤§¨

dpi`e cnere dcia ddeyy ici lry ,drifd z` dpnn xiqdl
.uenig icil `a ,ea zwqrznäôL ìáà[ztytyn-]äøNáa àéä £¨¨¨¦¦§¨¨

oqxen,Láédxya lr min hrn yiy s`. ¨¥
:dfa sqep xeqi`ïéhéç íãà ñBòìé àì,eitaçépéåmze`Búkî ìò Ÿ¦§¨¨¦¦§©¦©©©¨

,gqta d`txlïäL éðtî[mihgd-]úBöéîçî.ewex ici lr ¦§¥¤¥©§¦
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc migqt(iyily meil)

éããä éãäa éhéç éøzipy mc` [migzex mina jilyi-] helgi `l - §¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi dhg ipirxbdzøáçc àéøéöa äáúéå àãç àìæà àîìéc¦§¨¨§¨£¨§¨§¨§¦§¨©£¤§¨

,dzxiag ly wcql zg` dhg cnvz `ny -eäì ÷éìñ àìå§Ÿ¨¦§
àúçeø òaøàî àiîc àìewécrax` lkl mind zgizx ribz `le - ¦¨§©¨¥©§©£¨

,dizegexéúàå[`eaze-],õenéç éãéìuenign zrpen dhilgd oky §¨¥¦¥¦
j` ,dlek dhgl zg` zaa miribn migzexd mindyk wx
md ,dpnn wlgl wx `l` cin dhgd lkl miribn mpi`yk
dhg lk helgi ,gqta mihg helgl `ad jkle .dze` mivingn

.dnvr ipta
:gqta y`a mihg ileay zkixg iabl sqep oecip d`ian `xnbd

éããä éãäa éìBaL éøz Léðéà Ceøçéì àì ,ééaà øîàåjexgi `l - §¨©©©¥Ÿ¦©¦¦§¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi mihg ileaiy izy y`a mc`éàäî àiî é÷ôð àîìéc¦§¨¨§¦©¨¥©

Cãéà òìáeerlaie ,ef zleaiyay mihgdn min e`vi `ny - ¨©¦¨
,dipyd zleaiyay mihgaàéúàåmzngn `eaze -.õenéç éãéì §¨§¨¦¥¦

àáø déì øîà,iia`lénð àãç eléôà éëä éàyyeg dz` m` - ¨©¥¨¨¦¨¦£¦£¨©¦
izy wx `l ok m` ,mi`veid mind zngn dhgd uingzy
yiy ,zg` zleaiy s` `l` ,gqta cgi jexgl oi` mileaiy

yeyglàLéø Cãéà òìáe àLéø éàäî ÷éôð àîìéce`vi `ny - ¦§¨¨¦¥©¥¨¨©¦¨¥¨
,ipyd dy`xay mihga erlaie ,cg`d dy`xay mihgdn min

.evingie
,àáø øîà àlàodn mi`veiy s`e ,gqta mihg jexgl xeqi` oi` ¤¨¨©¨¨

el` min oky ,dkixgd zra mineäðéð úBøét éî,[md-]úBøét éîe ¥¥¦§¥¥
.ïéöéîçî ïðéà¥¨©§¦¦

:`xnbd dtiqenàéääî ééaà déa øãäådnn ea xfg iia` s`e - ©£©¥©©¥¥©¦
,`ax ly enrhn `l j` ,gqta cgi mileaiy izy jexgl xq`y

,xg` mrhn `l` ,mivingn zexit in ezrcl okyábà ìëc§¨©©
éönçî àì eäééìcîoky ,mivingn mpi` mzlitp jxca miny - ¦§©§Ÿ§©§¦

lr ef dhgn min miltep dkixgd zray s` okle ,mirlap mpi`
mpi`e dilr miltep mdy oeik dze` mivingn mpi` ,ef dhg

epivn oky .da mirlapàðLéáàc àaöç éàä ,ééaà øîàceze` - §¨©©©¥©©§¨©£¦§¨
,dilw jxca xepza mihg ekeza miyaiiny ckéøL àôéçñm` - §¦¨¨¦

meyn ,gqta mihg ekeza yaiil xzen ,dhnl eite jetd ckd
l` mi`veie miaf ,xepzd meg ici lr mihgdn mihltpd mindy

ckd m` j` ,ckl uegnàôé÷æ,dlrnl eite [sewf-]øeñàyaiil §¦¨¨
mirlape mixfeg odn mihltpd mindy meyn ,xepza mihg ekeza
iny meyn jetd cka xizdy jkne .mze` mivingne mihga
jxca mihgd in evingiy yyg `ly gken ,uegl miaf mihgd
mb ixdy ,cgi mileaiy izy jexgl xq`y dnn ea xfge ,mzlitp

.miltepe odipt lr miwilgn `l` ,mihga mirlap mind oi` oda
:dfa mb iia` lr wlg ezhiyl `axénð àôé÷æ eléôà ,øîà àáø̈¨¨©£¦§¦¨©¦

éøLmindy meyn ,gqta xepza mihg yaiil xzen sewf cka s` - ¨¦
mdn mihltpdeäðéð úBøét éî,[md-].ïéöéîçî ïðéà úBøét éîe ¥¥¦§¥¥¥¨©§¦¦

:gqta mixery zzizl oipra dpc `ziixadïéúúBì ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§¦
,çñta ïéøBòN,mind zngn evingi `ny,úúì íàåm`eòwaúð §¦©¤©§¦¨©¦§©§

od ixd ,mind ici lr odl znxbpd zegitpd zngn mixeryd
,úBøeñàm`e ,uingdl zexdnn i`ce erwazpy oeikyeòwaúð àì £Ÿ¦§©§

,øîBà éñBé éaø .úBøzeîyyege zegtpzn ody d`ex `ed m` ¨©¦¥¥
,evingi `nyïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBLrpene [owcdne oxagn-] ¨©¤§¤§¨

.ovenig z`.éñBé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥£¨¨§©¦¥
:`nw `pz ixac xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨

,àá÷eò øî øîàzngn mixeryd erwazp m`y epipyy dn ¨©©§¨
,exq`p ozzizlàìy ote`a wx df oi` -ìk àlà ,Lnî eòwaúð Ÿ¦§©§©¨¤¨Ÿ

ick cr egtpzdyLeléàdidúéáç ét ìò ïçépîoii lyïäå[eide-] ¤¦©¦¨©¦¨¦§¥
,ïäéìéàî úBòwaúðixd ,oiid gix iptn cenrl zeleki opi`y meyn ¦§©§¥£¥¤

.zexeq` od,øîà ìàeîLem` wxLnî eòwaúð`l m` j` ,exq`p §¥¨©¦§©§©¨
.exq`p `l daxd egtpzdy s` ,erwazp

:`xnbd d`ianàãáeò ìàeîL ãáòdyrn dyr l`eny - ¨©§¥§¨
,ezhiykBLç øa éác àøeãamc` ly extka ezzlpy mixerya - §¨§¥©£

gix zngn rwazdl zeie`x eidy cr egtpzde ,'eyg xa' enyy
m` wx ezrcly oeik ,l`eny oxizde ,erwazp `l oiicr j` ,oiid

Lnî eòwaúðwx `l` erwazp `l el`y oeike ,zexeq` od ¦§©§©¨
.exq`p `l ,egtpzd

:gqta dzizld oipra ztqep dkldLôð ìòa ,äaø øîà[ciqg-] ¨©©¨©©¤¤
úBzìé àìoiprl mb exn`p dax ixacy dzr dxeaq `xnbd .gqta Ÿ¦§

,dywn okle ,mixery zzizlàéøéà éàî`weec dax hwp recn - ©¦§¨
,'Lôð ìòa'`ldeléôàlénð àîìò élek,zezll xeq`àéðz àäc ©©¤¤£¦¥¨§¨©¦§¨©§¨

,lirl `ziixaa.çñta ïéøBòN ïéúúBì ïéà¥§¦§¦©¤©
:dax ixac z` zx`an `xnbdøîà÷ éëäoi` oicd xwirn ,dax ¨¦¨¨©

j` ,dzizla uingdl zexdnny mixery wx zezll,'Lôð ìòa'©©¤¤
éøéøLc ïéhéç eléôàzexdnn opi`e ,mixeryn zeyw ody - £¦¦¦¦§¦¦

,uingdl.úBzìé àìŸ¦§
:zwleg drcàaàì déì úééöc ïàî ,ïîçð áø (déì) øîàin - ¨©¥©©§¨©§¨¦¥§©¨

,gqta mihg zzel epi`e xingne dax ixack dyeryàîäð ìéëà̈¦©£¨
àLetéòc,diwp dpi`y zleqn dieyrd zytern zt lke` - §¦¨

oi` zeciqg zcn s`e ,dnr cgi zpghpe zx`yp dhigd ztilwy
.dzizld zripnaéúúì àðeä áø éa àäcax ziaa s` ixdy - §¨¥©¨¨§¦

,gqta mihg mizzel eid `pedéúúì ïéáà øa àáø éaeziaa oke - ¥¨¨©¨¦¨§¦
.mizzel eid oia` xa `ax

:mihg zzizla ziyily dhiy,øîà àáøåcala zeciqg zcn `l §¨¨¨©
oicd xwirn `l` ,gqta mihg zezll `ly `id,úBzìì øeñà̈¦§

.'ciqg'l wx `le ,gqta mihg zezll xeq` mc` lkl okle
:`xnbd dywnàéðúc àä àlà,`ziixaa,çñta ïéøBòN ïéúúBì ïéà ¤¨¨§©§¨¥§¦§¦©¤©

y rnyneïéøBòN`weecàìc àeä,mizzeléøL éhéç àäla` - §¦§Ÿ¨¦¥¨¦
.mihg mb zezll xq`y `ax lr dfn dywe ,zezll xzen mihg

:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àìmixery `pzd hwpy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelk ,'xnel jixv oi`' jxca epiidàéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

zezll xeq`y,ïéhéçcàiî eäa éìééò ,àéøéö déa úéàc ïåék- ¦¦¥¨§¦¥¦§¨¨§¦§©¨
,mihgd z` mivingne mind mda miqpkp ,miwcq oda yiy oeiky

éòéLc éøòN ìáà,zewecq opi`e zewlg ody mixery -øétL àîéà £¨§¨¥§¦¦¥¨©¦
éîcokle ,ozzell xzeny xnel mewn did -ïì òîLî à÷xeq`y ¨¥¨©§©¨

.mixery mb zezll
seqal :`xnbd zxne`øãäe [ea xfg-]úBzìì øzeî ,àáø øîà £©¨©¨¨¨¦§

meyn ,gqta mihgàéðúc,`ziixaaïéàöBédvn zlik` zaeg ici §©§¨§¦
mbäi÷ð úôa,zleqt `la iwp gnwn -eztaäàøãämihgn - §©§¦¨¦§¨¨

.'xaiw zt' z`xwpe ,oiaeqd zleqt mdnr dpghpyåixdøLôà éà ©¦¤§¨
ztd didzyäi÷ðzleqtn,äúéúì àìa`ziixad dxizdy jkne §¦¨§Ÿ§¦¨

mihg zezll xzeny gken ,diwp zta dvn zaeg ici z`vl
.gqta

:`ax zgked lr `iyew,àáøì àtt áø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©¨¨§¨¨
,íéøëð ìL úBúìqäå ïéçîwäm`ìLipaíéøôkmd ixd ,od,íéøBäè ©§¨¦§©§¨¤¨§¦¤§¨¦§¦

,d`neh milawn mpi` xnelkåm`ìLipaïékøkixd ,od [mixr-] §¤§©¦
md,ïéàîè,eziiyew z` `tt ax x`an .d`neh milawn xnelk §¥¦

àîòè éàî íéøôëcmixtkd ipa ly zezlqe mignwy mrhd dn - ¦§¨¦©©£¨
,mixedhéúúì àìc íeMî åàìmizzel mpi`y meyn `l m`d - ¨¦§Ÿ¨§¦

zeyrl micitwn mpi`y oeik ,ozpigh mcew mina mdihig z`
.d`neh lawl exyked `l okle ,miiwp zleqe gnwemewn lknà÷̈

déì éø÷zepeghd mdihigl `xew `ziixad ly `pzd -'úìBñ' ¨¥¥¤
cvik ok m`e ,dzezl dpi`y diwp zt yiy gkene ,iwp gnw `idy
`ziixaa epipyy jkn gqta mihg zezll xzeny `ax giked
mb diwp zt zeyrl ozip `lde ,diwp zta dvn zaeg ici mi`veiy

.dzizl `ll
`la diwp zleq okzz `ly xnel xyt` mlerl ,`ax el uxiz
mixtk ipa ly zezlqe mignwy `ziixad dxn`y dne ,dzizl

,mixedhàîebøzz`f yxtl yi -àçîwà`le cala gnw lr - ©§¨©¦§¨
.mikxkd ipa iabl epiid ,'zleq' `ziixaa xkfedy dne ,zleq lr

:`ax ixac lr ztqep `iyew÷éôðc øúazian `ax `viy xg`l - ¨©¦§¦
e envr lr `tt ax xrhvd ,yxcndàîéà àì àîòè éàî ,øîà̈©©©£¨Ÿ¥¨

déì`ax ixac lr zeywdl izxkfp `l recn -àäî[dnn-]øîàc ¥¥¨§¨©
úBçðî ìL ïéhéç ,ìàeîL øîà äéîøé áø øîà àøéæ éaømiyery - ©¦¥¨¨©©¦§§¨¨©§¥¦¦¤§¨

zegpnl zleq odn,íúBà ïéúúBì ïéà,uenig icil e`eai `ly ick ¥§¦¨
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxtmigqt
éèéç éúøúipirxb Ð`cg `cg `l` ,oihig.`zhigàéøéöá äáúéå àãç àéúà àîìéã

äúøáçãwcqa Ð.dzxag lyàéîã àìå÷éãÐ.mind zgizxàéøéö`iliih enk ,wcq Ð

ixvnc `tixg) dxf dcear zkqnc ,iwif.(`,làãç åìéôà éëä éà`zleay Ð`l inp

.jexgilàéî é÷ôð àîìéã.opiqxb ikd :`yix jci`c mihg irlae ,`cg `yixac ihign Ð

áâà ìëã ééáà äéá øãäååäééìãîàìéòîçîÐ

jxc lkmzlitp`l.irngnàðåùéáàã àáöç
oiyaiiny ck Ð.xepza zeilw ekezaàôéçñ

éøùmind ediy ,dhnl ietk eit m` Ðoihltpd

onuegl oi`veie oiaf xe`d meg ici lr ilwdÐ

.ixyàôé÷æekxck swef `diy Ð,xeq` Ð

iia` xn`cne .oirlape oixfege oihltp mindy

`tigqiaiicc meyn ixyi`xa`dpin rny Ð

yipi` jexgil `l lirl xn`c i`nn dia xcd

iaiic inp ipdc ,ilaiy izxz`iniwxye,iltpe

`le.jci`a irlainåò÷áúðzngn Ð,getipd

i`cec ,zexeq` mind zngnyzexdnn

.uingdlïøåùõîåçázegtepy d`ex m` ÐÐ

oxey.unegaõîåçåïúîåöa"piixhy` Ð

.uingdl ogipn epi`e ,f"rlaúåò÷áúî ïäå
ïäéìéàî.oiid gix iptn cenrl zeleki opi`y Ð

àøåãáåùç øá éáã.yi`d eze` ly xtka Ð

ùîî åò÷áúð`l` zexeq` oi`c ,xnelk Ð

,eid ynn zerwean `l oze`e ,ynn erwazp

.oxizde.ïðéñøâ äáø øîàùôð ìòá.ciqg Ð

éèéç åìéôà øîà÷ éëäoiyw ody Ð,oixeryn

`l ytp lra ,uingdl oixdnn oi`e.zezli

diytp lr xingn `lc ,ytp lra e`lc la`

.i`d ilekïøéøùã.miyw Ðàáàìikd .dax Ð

oeyl dil ixw.zepaxàáàì äéì úéàöã ïàî
íçì ìëàéàùåôéò`dz `l ,xnelk Ðozleq

.diwpàðåä áø éá àäãéúúìongp ax dlek Ð

.dl xn`úåúìì øåñà øîà àáøåilekl Ð

.`nlrïòéùãoiwlgy Ð.odäàøãäå.xaiw Ð

íéøåäè íéøôë ìùlr oicitwn oi`y itl Ð

`le ,jk lk diwp ozeyrl ozleqizzlihigl

edl ixw `we .exyked `ly `vnpe ,edcic

xyt` :`nl` ,zleqdiwpl.dzizl `laøúá
÷ôðã.`yxcn ian `ax Ðøîà`tt ax Ð

el aiydl izxkfp `l recn :envra xrhvp

.'ek dinxi iax xn`c `dnåàì éàådzizl Ð

dnl xeniy ,evingi `ly xeniy ira eiykrc

il?àåä øåîéù åàìxeniy dil car `l i` Ð

.ikd inwn.ïðéñøâ àðåä áø øîàãúå÷öáìù
íéåâ`l my oi`y ,evingd `ly oda xikny Ð

`le miabg ipxwoniq ied `edc ,eipt etiqkd

.onwlck ,xe`iy oniqe weciqäöî úéæë ìëàéù
äðåøçàá,dvn zaeg ici witp `l `dac Ð

lr s`e ,dvn myl xeniy dl ied `lc meyn

devn ly dvnl ,edine .uenig o`k oi`y oi`ex ep`y it.opira dnyl xeniy Ðäðåøçàá) `xw aizkc ,dzlik` zaeg `id gqtd mry ,dzlik` zevn `id Ðzenyaizevn lr" :(

mixexnelr lk`p gqte ,"edelk`i,raeyd) opzckoi` :(a,hiw onwlgqtd xg` oixihtn.onewit`àì äðåùàøálk`y dpey`x dlik`a ,xnelk Ðzewvanmieb ly:witp `l Ð

.opiqxb ikd.øåîéù äì ãáò àìã àîòè éàî:opiqxb `le.àåä éëä íåùî àîòè éàãå àäã àîéð éàêìéàå äééôàîrnyn Ðdpwznyndzkixr oebk ,diit`lsehiwedzpizpe dly

.xepzlàîìéã éàîîådyilc xeniy mlerl Ðwitp `l `nrh i`n `kde .ikd inwn xeniy jixhvi` `lc ab lr s`e ,`ed xeniymin zpizp zrync meyn Ðxac dfy ,gnwl

zvngndepiidc ,xeniy zxezl zigpc `pcir `iddn xeniy dl dyrp `l efe ,xeniy dkixv `ied Ðzpizpn.minéëä åìéôàådizlinl `zriiq `ax gky` `lc Ðxcd `l Ð

.dyil mcew xeniy opira xn`c i`nn diaéëôäîéôéëÐ,oixnrd.xivwd zenia mixnrd z` oixyewe
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc migqt(iyily meil)

éããä éãäa éhéç éøzipy mc` [migzex mina jilyi-] helgi `l - §¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi dhg ipirxbdzøáçc àéøéöa äáúéå àãç àìæà àîìéc¦§¨¨§¨£¨§¨§¨§¦§¨©£¤§¨

,dzxiag ly wcql zg` dhg cnvz `ny -eäì ÷éìñ àìå§Ÿ¨¦§
àúçeø òaøàî àiîc àìewécrax` lkl mind zgizx ribz `le - ¦¨§©¨¥©§©£¨

,dizegexéúàå[`eaze-],õenéç éãéìuenign zrpen dhilgd oky §¨¥¦¥¦
j` ,dlek dhgl zg` zaa miribn migzexd mindyk wx
md ,dpnn wlgl wx `l` cin dhgd lkl miribn mpi`yk
dhg lk helgi ,gqta mihg helgl `ad jkle .dze` mivingn

.dnvr ipta
:gqta y`a mihg ileay zkixg iabl sqep oecip d`ian `xnbd

éããä éãäa éìBaL éøz Léðéà Ceøçéì àì ,ééaà øîàåjexgi `l - §¨©©©¥Ÿ¦©¦¦§¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi mihg ileaiy izy y`a mc`éàäî àiî é÷ôð àîìéc¦§¨¨§¦©¨¥©

Cãéà òìáeerlaie ,ef zleaiyay mihgdn min e`vi `ny - ¨©¦¨
,dipyd zleaiyay mihgaàéúàåmzngn `eaze -.õenéç éãéì §¨§¨¦¥¦

àáø déì øîà,iia`lénð àãç eléôà éëä éàyyeg dz` m` - ¨©¥¨¨¦¨¦£¦£¨©¦
izy wx `l ok m` ,mi`veid mind zngn dhgd uingzy
yiy ,zg` zleaiy s` `l` ,gqta cgi jexgl oi` mileaiy

yeyglàLéø Cãéà òìáe àLéø éàäî ÷éôð àîìéce`vi `ny - ¦§¨¨¦¥©¥¨¨©¦¨¥¨
,ipyd dy`xay mihga erlaie ,cg`d dy`xay mihgdn min

.evingie
,àáø øîà àlàodn mi`veiy s`e ,gqta mihg jexgl xeqi` oi` ¤¨¨©¨¨

el` min oky ,dkixgd zra mineäðéð úBøét éî,[md-]úBøét éîe ¥¥¦§¥¥
.ïéöéîçî ïðéà¥¨©§¦¦

:`xnbd dtiqenàéääî ééaà déa øãäådnn ea xfg iia` s`e - ©£©¥©©¥¥©¦
,`ax ly enrhn `l j` ,gqta cgi mileaiy izy jexgl xq`y

,xg` mrhn `l` ,mivingn zexit in ezrcl okyábà ìëc§¨©©
éönçî àì eäééìcîoky ,mivingn mpi` mzlitp jxca miny - ¦§©§Ÿ§©§¦

lr ef dhgn min miltep dkixgd zray s` okle ,mirlap mpi`
mpi`e dilr miltep mdy oeik dze` mivingn mpi` ,ef dhg

epivn oky .da mirlapàðLéáàc àaöç éàä ,ééaà øîàceze` - §¨©©©¥©©§¨©£¦§¨
,dilw jxca xepza mihg ekeza miyaiiny ckéøL àôéçñm` - §¦¨¨¦

meyn ,gqta mihg ekeza yaiil xzen ,dhnl eite jetd ckd
l` mi`veie miaf ,xepzd meg ici lr mihgdn mihltpd mindy

ckd m` j` ,ckl uegnàôé÷æ,dlrnl eite [sewf-]øeñàyaiil §¦¨¨
mirlape mixfeg odn mihltpd mindy meyn ,xepza mihg ekeza
iny meyn jetd cka xizdy jkne .mze` mivingne mihga
jxca mihgd in evingiy yyg `ly gken ,uegl miaf mihgd
mb ixdy ,cgi mileaiy izy jexgl xq`y dnn ea xfge ,mzlitp

.miltepe odipt lr miwilgn `l` ,mihga mirlap mind oi` oda
:dfa mb iia` lr wlg ezhiyl `axénð àôé÷æ eléôà ,øîà àáø̈¨¨©£¦§¦¨©¦

éøLmindy meyn ,gqta xepza mihg yaiil xzen sewf cka s` - ¨¦
mdn mihltpdeäðéð úBøét éî,[md-].ïéöéîçî ïðéà úBøét éîe ¥¥¦§¥¥¥¨©§¦¦

:gqta mixery zzizl oipra dpc `ziixadïéúúBì ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§¦
,çñta ïéøBòN,mind zngn evingi `ny,úúì íàåm`eòwaúð §¦©¤©§¦¨©¦§©§

od ixd ,mind ici lr odl znxbpd zegitpd zngn mixeryd
,úBøeñàm`e ,uingdl zexdnn i`ce erwazpy oeikyeòwaúð àì £Ÿ¦§©§

,øîBà éñBé éaø .úBøzeîyyege zegtpzn ody d`ex `ed m` ¨©¦¥¥
,evingi `nyïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBLrpene [owcdne oxagn-] ¨©¤§¤§¨

.ovenig z`.éñBé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥£¨¨§©¦¥
:`nw `pz ixac xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨

,àá÷eò øî øîàzngn mixeryd erwazp m`y epipyy dn ¨©©§¨
,exq`p ozzizlàìy ote`a wx df oi` -ìk àlà ,Lnî eòwaúð Ÿ¦§©§©¨¤¨Ÿ

ick cr egtpzdyLeléàdidúéáç ét ìò ïçépîoii lyïäå[eide-] ¤¦©¦¨©¦¨¦§¥
,ïäéìéàî úBòwaúðixd ,oiid gix iptn cenrl zeleki opi`y meyn ¦§©§¥£¥¤

.zexeq` od,øîà ìàeîLem` wxLnî eòwaúð`l m` j` ,exq`p §¥¨©¦§©§©¨
.exq`p `l daxd egtpzdy s` ,erwazp

:`xnbd d`ianàãáeò ìàeîL ãáòdyrn dyr l`eny - ¨©§¥§¨
,ezhiykBLç øa éác àøeãamc` ly extka ezzlpy mixerya - §¨§¥©£

gix zngn rwazdl zeie`x eidy cr egtpzde ,'eyg xa' enyy
m` wx ezrcly oeik ,l`eny oxizde ,erwazp `l oiicr j` ,oiid

Lnî eòwaúðwx `l` erwazp `l el`y oeike ,zexeq` od ¦§©§©¨
.exq`p `l ,egtpzd

:gqta dzizld oipra ztqep dkldLôð ìòa ,äaø øîà[ciqg-] ¨©©¨©©¤¤
úBzìé àìoiprl mb exn`p dax ixacy dzr dxeaq `xnbd .gqta Ÿ¦§

,dywn okle ,mixery zzizlàéøéà éàî`weec dax hwp recn - ©¦§¨
,'Lôð ìòa'`ldeléôàlénð àîìò élek,zezll xeq`àéðz àäc ©©¤¤£¦¥¨§¨©¦§¨©§¨

,lirl `ziixaa.çñta ïéøBòN ïéúúBì ïéà¥§¦§¦©¤©
:dax ixac z` zx`an `xnbdøîà÷ éëäoi` oicd xwirn ,dax ¨¦¨¨©

j` ,dzizla uingdl zexdnny mixery wx zezll,'Lôð ìòa'©©¤¤
éøéøLc ïéhéç eléôàzexdnn opi`e ,mixeryn zeyw ody - £¦¦¦¦§¦¦

,uingdl.úBzìé àìŸ¦§
:zwleg drcàaàì déì úééöc ïàî ,ïîçð áø (déì) øîàin - ¨©¥©©§¨©§¨¦¥§©¨

,gqta mihg zzel epi`e xingne dax ixack dyeryàîäð ìéëà̈¦©£¨
àLetéòc,diwp dpi`y zleqn dieyrd zytern zt lke` - §¦¨

oi` zeciqg zcn s`e ,dnr cgi zpghpe zx`yp dhigd ztilwy
.dzizld zripnaéúúì àðeä áø éa àäcax ziaa s` ixdy - §¨¥©¨¨§¦

,gqta mihg mizzel eid `pedéúúì ïéáà øa àáø éaeziaa oke - ¥¨¨©¨¦¨§¦
.mizzel eid oia` xa `ax

:mihg zzizla ziyily dhiy,øîà àáøåcala zeciqg zcn `l §¨¨¨©
oicd xwirn `l` ,gqta mihg zezll `ly `id,úBzìì øeñà̈¦§

.'ciqg'l wx `le ,gqta mihg zezll xeq` mc` lkl okle
:`xnbd dywnàéðúc àä àlà,`ziixaa,çñta ïéøBòN ïéúúBì ïéà ¤¨¨§©§¨¥§¦§¦©¤©

y rnyneïéøBòN`weecàìc àeä,mizzeléøL éhéç àäla` - §¦§Ÿ¨¦¥¨¦
.mihg mb zezll xq`y `ax lr dfn dywe ,zezll xzen mihg

:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àìmixery `pzd hwpy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelk ,'xnel jixv oi`' jxca epiidàéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

zezll xeq`y,ïéhéçcàiî eäa éìééò ,àéøéö déa úéàc ïåék- ¦¦¥¨§¦¥¦§¨¨§¦§©¨
,mihgd z` mivingne mind mda miqpkp ,miwcq oda yiy oeiky

éòéLc éøòN ìáà,zewecq opi`e zewlg ody mixery -øétL àîéà £¨§¨¥§¦¦¥¨©¦
éîcokle ,ozzell xzeny xnel mewn did -ïì òîLî à÷xeq`y ¨¥¨©§©¨

.mixery mb zezll
seqal :`xnbd zxne`øãäe [ea xfg-]úBzìì øzeî ,àáø øîà £©¨©¨¨¨¦§

meyn ,gqta mihgàéðúc,`ziixaaïéàöBédvn zlik` zaeg ici §©§¨§¦
mbäi÷ð úôa,zleqt `la iwp gnwn -eztaäàøãämihgn - §©§¦¨¦§¨¨

.'xaiw zt' z`xwpe ,oiaeqd zleqt mdnr dpghpyåixdøLôà éà ©¦¤§¨
ztd didzyäi÷ðzleqtn,äúéúì àìa`ziixad dxizdy jkne §¦¨§Ÿ§¦¨

mihg zezll xzeny gken ,diwp zta dvn zaeg ici z`vl
.gqta

:`ax zgked lr `iyew,àáøì àtt áø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©¨¨§¨¨
,íéøëð ìL úBúìqäå ïéçîwäm`ìLipaíéøôkmd ixd ,od,íéøBäè ©§¨¦§©§¨¤¨§¦¤§¨¦§¦
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ab lr ef zervn xyr elit` :(a,ci) dviac `nw

exya lr `nip el jxkz `ny xeq` efÐxk `ny

.jk lk jxkil oilibx oi` zrcxne zqke

ìáà`de :xn`z m`e Ð znl oikixkz edyer

"zlkzd" wxtae 'ebe "yxl brel" `ki`

xn` `pqiw xa iaeh ax xn` (`,`n zegpn)

(ax xn`) ziviva oiaiig `qtew ilk :l`eny

,dxehty eceakl d`yry owfa l`eny dcene

,"yxl brel" meyn dil opinx i`ce `zry `idde

xne`e !znl mi`lk dyri `l inp `nrh i`dne

jkl ,zevnd lk cbpk dlewy zivivc :mz epiax

"zlkzd"a opixn`ck ,ith "yxl brel" `ki`

'd zevn lk z` mzxkfe" :(a,bn my)"Ðcnln

xn`c `de .zevnd lk cbpk ziviv dlewyy

iaxe `iig iax :(`,gi zekxa) "ezny in" wxta

`icy ied ,zexawd ziaa ilf`e ilwy eed ozpei

`ly diilc `iig 'x dil xn` ,ozpei iaxc zlkz

,epze` mibirln meide eplv` mi`a xgnl exn`i

epiax xne` !ziviv mdl yi inp miznc ab lr s`e

oi`xny itl ,beril oda jiiy mewn lknc :mz

dnec epi`e ,oieevn opi` ode zevna oieevnk onvr

dne .dyere deevn oi`y inl dyere deevn

mizn ly zezilhn dfd onfa mixiqnyÐoikneq

,(xyr mipy wxt) zegny zkqna `ipzc `d`

zgz edexaw :eipal dev zipha oa le`y `a`

,ipeiltn zlkz exizde ,`a` ly eizelbxn

mipevig mixtq lr oikneq ep` mixac dnkae

(a,`l) dlibnc `xza wxtac ,eply `xnb oigipne

zaya zeidl lgy a` yceg y`x :opixn`Ð

,diryi oefg epiidc "mkicrene mkiycg" oixihtn

.`zwiqta `ed oke ,"i`qk minyd" oixihtn ep`e

lr s` ,eply ziprza oixew ep` "lgie" zyxtae

ziprza oixewy (my df mb) dlibna opzc ab

mixteq zkqn lr oikneq op`e ,zekxae zellwa

.(f dkld xyr dray wxt)

ñôìéàäozi `l oigzexn oxiardy dxicwde

gikedl oi` o`kn Ð oilaz okezl

`ly `zeax opirny` `lcn ,ipy ilkk iexirc

c`c .dkeza oilazdy dxrwd lr dxriwec :dax

jezl `ed ozep la` :ipzwc ,`kti` `tiqn

yiy dxrwd lr dxrn la` :ipzw `le ,dxrwd

dil zi`c l`eny elit`c d`xpe .oilaz da

(`,er onwl) "oilev cvik"a `ipze ,"xab d`zz"

dizeekÐ,dtilw ick iexird lyan ikd elit`

jezl mg :l`enyc dizeek `ipz ,mzd xn`c

opevÐopev jezl opev ,slewÐzlebpxzd lr oigzex exir m`e .gicnÐiexir ici lr elirbdl lkei `l oey`x ilka eynzypy ilke .dtilw jixvÐ`ede ,dtilw ick `l` lyan oi`c

opev jezl mg ixyc (`,an zay) "dxik" wxta opixn`c `de .dtilw ickn xzei rlaÐaxrznd xac `edy min dhn ly opevde li`ed ,dtilw ick `l` lyan epi`y oeik :xnel yiÐ

axrzn epi`y xac la` .mind zepipv zngn lyazdl leki epi`Ðdn .ehlet jk erleak :wiqne .'eke `tpcb dil xcd`e iebn dxei oaf `awer xn :xn` (`,er) dxf dcear idliyae .`l

zevevipa erleaÐ`l` liya `l i`ce `l` !iexir epiidc ,zevevipa hilt dxenb drila rla elit` ?zevevipa rlac meyn `ixi` i`n ,`ed oey`x ilkk iexir i`e zevevipa ehlet s`

'eke zaya oinga eze` oigicn ,zayd iptl oinga `a `ly lk :(a,dnw zay) "ziag" wxta opzc `de .dtilw ickÐ:dywe .dxeq` dgcd elit` oey`x ilkac ,ipy ilka `nwe`l jixv

oixey la` ,oigicn `wec ipzwcÐiegnzd jezl e` dxrwd jezl ozep la` :ipzw oilaz iab `kde .`lÐoixeyyke ,leyia xac icina ixiin mzdc :wgvi epiax xne`e !oixey elit` epiidc

ipy ilka elit` eze`Ðdpei 'x ?dlrnln odilr zexrle dhnln oilaz ozil edn :ira "dxik" wxta inlyexiae .lyank ifgin `le ,dxicwd wznl oiieyr oilaz la` .lyank ifgin

"xayi ea lyeaz xy` yxg ilke" :`cd on dpei 'xc dilig .`ed oey`x ilkk iexirc ,xeq` :xne`Ðrlea qxg ilk :onz iq` 'x igce .gzex ekezl dxiry cg`e ea lyiay cg`Ðoilaz

.dinza !?rla zygp ilk xninl jl zi` .jk zygp ilka s` `ipzde :oea xa iq` 'x aizd .lyan epi`àáø`dc :dywe .`peyia`c `gniw :qxhpewd yxit Ð iqiqga `xciw dil egn

"iqiqga" jexra yxitck :wgvi epiaxl d`xpe !biltc o`n `kile ,opixq` (a,hl) lirlÐ.jk lk uenig icil `al mkxc oi`c ,miycr ly gnw
`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc migqt(iyily meil)

éaøàa dénéà déì àè÷ðîd`ln dxrw exear zgwel dzid en` - §©§¨¥¦¥§©§¥
ozripvne ,daxd oda zxdfpe ,ozxivw zryn ozxnyy ,mihg

.gqtd jxevl onvr ipta
:ixkpl mina exyipy mihg zxikn oipra dkldéhéçc àaøà àeää©©§¨§¦¥

,mihg d`ln dpitq dzid -àzLéça àòáècxdpa drahy - §¨§¨§¦§¨
da eidy mihgd exyip jk ici lre ,gqtd mcew '`zyig' enyy

,xdpd inaéðeaæì àáø àéøLmcew el` mihg xeknl `ax xizd - ¨§¨¨¨§©¥
gqtd,íéøëðì.l`xyil `l j` §¨§¦

:`ax lr `iyewdéáéúéà[dywd-],àáøì éàeéì øa äaøepipy ¥¦¥©¨©¦©§¨¨
,`ziixaaíéàìk Ba ãáàL ãâaozyte xnv ihegn bx`py cba - ¤¤¤¨©¦§©¦

,mi`lk `edy cbaa xkip `le ,mi`lk xeqi`a dyiala xq`pe cgi
` did xnv e` ozyt ly cg` heg wxy meyn,ea bexàì äæ éøä£¥¤Ÿ

epøkîécbad z` xekni `l -,éøëðìl`xyil ixkpd epxkni `ny ¦§§¤§¨§¦
.mi`lk xeqi`a lykie ,epyalie mi`lk ea yiy rci `le ,xg`åok §

Ba äNòé àìdf cbaa -,øBîçì úòcøîmigipny ske` oirk `ede Ÿ©£¤¦§©©©£
.ecbaa epxtzie myn eplhi jk xg` `ny ,enngl eilrïéNBò ìáà£¨¦

,úîì ïéëéøëz BúBàxeq` epi`e zeevnd on xeht envr zndy oeik ©§¦¦§¥
zn icbay oeik ,ecbaa epxtzie eplhi `ny yyg oi` mbe ,mi`lka

,i`eil xa dax wiic .d`pda mixeq`àì àîòè éàî éøëðìdn - §¨§¦©©£¨Ÿ
,mi`lk ea ca`y cba ixkpl xekni `ly mrhdåàì`l m`d - ¨

ïéaæî øãäc íeMîepxknie ixkpd xefgi `ny yyg yiy -ìàøNéì ¦§¨©§©¥§¦§¨¥
mcew xdpa erahy mihg zxikn mb xeq`l yi mrh eze`ne ,xg`
uenigd oi`y oeiky ,xg` l`xyil mxkni `ny ,ixkpl gqtd

.gqta mlk`ie evingdy rci `l ,mda xkip
:ef `iyew zngn ea xfg `axøãäe [xfg-]àa÷ eäðéaæì ,àáø øîà £©¨©¨¨©§¦§©¨

àa÷envr ipta el` mihgn aw lk xekni -,ìàøNéìxekni `le ©¨§¦§¨¥
,cg` yi`l daxdàçñét én÷ àéìëc éëéä éklk elkiy ick - ¦¥¦§¨§¨©¥¦§¨

.gqt iptl mihgd
:gqta liyaz jezl gnw zpizpa dpcd `ziixa d`ian `xnbd

äøéãwä úà ïéììBî ïéà ,ïðaø eðzgnw mipzep oi` xnelk ,gnwa ¨©¨¨¥§¦¤©§¥¨
min ekeza yiy liyaz jezl,çñta,liyazd gzx `l oiicryk ©¤©

,uingdl liyazay gnwd lelr gizxiy cry,ìBìîiL äöBøäå§¨¤¤¦§
çîwä úà ïúBðliyazaecinïúBð Ck øçàeilr,õîBçä úà ¥¤©¤©©©¨¥¤©¤

mcew ozi `l j` .uingdl egipn epi`e gnwd z` lyan unegdy
egek yz ,liyaza axrzp xak unegdy xg`ly oeik ,unegd z`

.ekezl ozipd gnwd z` lyan epi`eïúBð óà ,íéøîBà Léåmcew §¥§¦©¥
õîBçä úàliyaza,çîwä úà ïúBð Ck øçàåxg`l mb mzrcly ¤©¤§©©¨¥¤©¤©

egipn epi`e gnwd z` lyan `ed ,liyaza axrzp unegdy
.uingdl

:`xnbd zxxanïàîmd in -íéøîBà Lé:`xnbd daiyn .el` ©¥§¦
ïðúc ,àéä äãeäé éaø ,àcñç áø øîà(:an zay),ñôìéàäilk oin-] ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©¨¦§¨

[leyiaïøéáòäL äøéãwäå,dkiyg mr zay axra y`d lrn §©§¥¨¤¤¡¦¨
mdykïéìáz ïëBúì ïzé àì ,ïéçzeøîilky meyn ,jiygdy xg`l §¨¦Ÿ¦¥§¨©§¦

s` ekezay dn z` lyan [y`d iab lr ea lyiay ilk-] oey`x
oilazd z` lyan `edy `vnpe ,y`d on edexiardy xg`l

.leyia xeqi` lr xaere zayaïúBð ìáàoilaz `edäøòwä CBúì £¨¥§©§¨¨
éeçîzä CBúì Bàon liyaz mkezl exiry [dlecb dxrw oirk-] §©©§

.lyan epi` ipy ilke ,md ipy ilk oky ,qtli`d on e` dxicwd
ïúBð àeä ìkì ,øîBà äãeäé éaøjezl oilaz zzl zaya xzen - ©¦§¨¥©Ÿ¥

,ipy ilka `vnpd lk`n lkøácî õeç[lk`n xac-]õîBç Ba LiL ¦¨¨¤¤¤
øéöåozi `ly ,yakna mze` miyaekyk mibcd on shepd ahex - ¨¦

ilka s` oilazd z` milyan mdy meyn ,zaya oilaz mkezl
,liyaza axrzpy xg`l mb lyan unegdy xaeqy x`eane .ipy
,uneg ea axrzpy liyaz jezl gnw zzl xzen mb `linne

.uingdl egipn epi`e gnwd z` lyany
:`xnbd zl`eydî÷Bðåmixne` yid ixac z` `cqg ax cinrie - §§¨

[àéðúã] (ïðúã) ,éñBé éaøk`ziixaa(`"r lirl),,øîBà éñBé éaø §©¦¥§©§¨©¦¥¥
xeryyyege zegtpzny d`exe ,mina [oze` dxy-] ozzly mi

,evingiyïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBLepi`e [owcdne oxagn-] ¨§¤§¤§¨
axern unegd xy`k mby ,dzr `xnbd dxaqe .uingdl ogipn
ok m`e ,uingdl ea ozipd gnwl gipn epi` ,oira epi`e liyaza

:`xnbd daiyn .iqei iaxk `cqg ax cinrd `l recnïðéòîLà ék¦©§§¦©
déìeprny izni` -éñBé éaøìz` zinvn unegdy xaqy ¥§©¦¥

,uingdl ogipn epi`e mixeryddéðéòa déúéàc éléî éðämixac - ¨¥¦¥§¦¥§¥¥
,envr ipta xnelk ,epira cner unegdyk `weec mixen` el`

,xg` xaca axrzp `le,úáBøòz éãé ìò ìáà`edyk xnelk £¨©§¥©£¤
,xg` xaca axern,àìoi`y dcen iqei iax mb df ote`a `nye Ÿ

yid ixac z` cinrdl ozip `l okle ,uenigd rpen unegd
mdixac cinrdl `cqg ax jxvede ,iqei iax zrck mixne`

.dcedi iaxk `weec
:gqta liyaza gnw zliln oipra zxg` drcäæ ãçà ,øîà àleò¨¨©¤¨¤

äæ ãçàåz` jk xg`e gnwd z` dligz liyazl ozep m` oia - §¤¨¤
,gnwd z` jk xg`e unegd z` dligz ozep m` oiae ,unegdøeñà̈

,gqtaíeMîlynd jxcke ,dwgxdøBçñ àøéæð ïðéøîà Cì Cì ¦¤¤¨§¦©§¦¨§
áø÷z àì àîøëì øBçñoiiae otba xeq`d xifpl mixne` -e xacna) §§©§¨Ÿ¦§©

(bxzen dfy s` ,eizeaiaq l` axwz l`e mxkd on wgxzde jl ,
,mzlik` xeqi`a lyki `ly ick ,miaprd zlik`a wx xq`pe el

yaza gnwd zliln exq` o`k s`e,oira uneg eilr ozepyk s` li
.liyaza axern unega xizdl e`eai `ly ick

eyaiizdy mihgn gqta gnwa liyaz zliln oipra dkld
:xepzaàúeìb Léø éác é÷écøeáì déì éøL éôt áøxizd - ©¨¦¨¥¥§§¦¦§¥¥¨¨

,dlebd y`x ly eziaay [milyande mite`d-] minezgpl
äçîîìay liyazd z` axrl -éñéñça äøéã÷oghpy gnwa - §¦§¥§¥¨©£¦¥

.uingn epi`y iet` gnwk aygpy oeik ,xepza eyaiizdy mihgn
:zwleg drcàúléî éàä ék éøLc àkéà ,àáø øîàin yi ike - ¨©¨¨¦¨§¨¥¦©¦§¨

ea miievny mewna - icar igikWC `YkEcA dfk xac xizny§§¨¦§¦¦©§¥
ixde ,mixeqi`a xzeia milflfny ,[dlebd y`x ziaa oebk] micar
:dfa xg` oeyl .mzq gnwa mb ok zeyrl e`eai `ny yyg yi

éøîàc àkéà,mixne` yi -éñéñça àøãé÷ dì éçî àôeb àáø- ¦¨§¨§¦¨¨¨©¦¨¦§¨©£¦¥
`le ,xepza eyaiizdy mihgn gnw liyazd jezl ozp envr `ax
,dlebd y`x ziaa `l` mzq gnwa jk zeyrl e`eai `ny yyg
.mixeqi` lr xearl miceyge ,mipebd mpi`y micar ea miievny

äðùî
:mitixg mixac jezl gnw zpizpa dpc dpyndçî÷ ïéðúBð ïéà¥§¦¤©

úñBøç CBúìuneg ea axerne zexit ipinn ieyrd lk`n oin -Bà §£¤
ìcøçä CBúì.mkeza uingn `edy oeik ,gqtaecaricaïúð íà §©©§¨¦¨©

,lcxga gnwìëàéeze`ãiîly ewfegy oeik ,uingiy mcew Ÿ©¦¨
.uenigd zexidn z` rpen lcxgdøñBà øéàî éaøåelit` elke`l §©¦¥¦¥

.cin
e` `p `l` ilv epi`yk gqtd z` lek`l xeqi`a dpc dpynd

:lyeanúà ïéìMáî ïéàoaxwïé÷Lîa àì ,çñtäony ,oii ,min oebk ¥§©§¦¤©¤©Ÿ§©§¦
,yaceås`úBøét éîa àì`veike mipenixe migetz mizez in oebk §Ÿ§¥¥

.mina leyia `l` df xeqi`a xn`p `ly s`e ,mdaïéëñ ìáàz` £¨¨¦
eziilv zrya gqtd oaxwBúBà ïéìéaèîeezlik` zryaïäa- ©§¦¦¨¤

.zexit inae miwyna
:uingnd xac oipra dkldíBzçð ìL BLéîLz éîe`dy min -dt ¥©§¦¤©§

,dvnd z` wilgne jxery drya oppvne eici z` mda ozepeëôMé¦¨§
,cinïéöéîçî ïäL éðtîixiiy miweac dqira zewqerd miciay - ¦§¥¤¥©§¦¦

.mind z` mivingne wva

àøîâ
m`e ,lcxg jezl e` zqexg jezl gnw oipzep oi` :dpyna epipy
ote` dfi`a zx`an `xnbd .xqe` xi`n iaxe ,cin lk`i ozp

:ewlgpú÷Bìçî ,àðäk áø øîàgnw ozpyk `id xi`n iaxe minkg ¨©©©£¨©£¤
,ìcøçä CBúìwfegy oeik ,cin lk`iy minkg mixaeq dfay §©©§¨

xi`n iaxe ,xdn uingdl gnwl gipn epi`e ,c`n cg lcxgd
.dfa mb xqe`e wlegìáàgnw ozp m`,úñBøç CBúìlk ewfg oi`y £¨§£¤

l ,jkìkä éøáãe dlik`a xeq`,ãiî óøOézqexgay unegdy ¦§¥©Ÿ¦¨¥¦¨
.uenigd z` xdnn opev `edyk

:`ziixan `pdk axl reiqCBúì çî÷ ïéðúBð ïéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥§¦¤©§
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קלי ezny ina cenr n sc ± iyily wxtmigqt
àè÷ðîäéîéà äéì.`xwirn xeniy edl `care ,gqtd jxevl xivw zlgzn oihig Ð

éáøàáe` daixr `ln Ðzeaixr.gqtd jxevl mcal ozripvne ,daxdàúùéçmy Ð

.oihig da eide ,gqtd mcew drah .xdpdíéàìë åá ãáàù,mi`lk ly heg ea bx`py Ð

.xkip epi`eéåâì åðøëîé àì äæ éøäi`d dipeafl iz` ,mixkip eay mi`lk oi`e li`edc Ð

.dizrc` e`le l`xyi edl yiale ,l`xyil ieb

øåîçì úòãøî åðùòé àìåliwy xcd `nlic Ð

,mzdn dilexteze.eicban cg`aäùåò ìáà
úîì ïéëéøëú åúåàliwy `l ez mzdnc Ð

zevn oi` zne .d`pda oixeq` znd icbac ,dil

"iytg mizna" :aizkc ,ea zebdepzny oeik Ð

) zevnd on iytg dyrp mc`zayipde .(`,l

edcic uenig xkpin `lc oeik ,ihigi`d iz` Ð

.l`xyil edl oiafn xcde iebàá÷ àá÷aw Ð

.cg` yi`l daxd `le ,dfl awe dflïììåîÐ

.liyazl gnw oipzepyk dliln ixw gnwa

õîåçä úà ïúåð êë øçàåegipn unegd oi`c Ð

.elyany itl ,uingdlïúåð óà íéøîåà ùéå
äìçú õîåçunegc ab lr s`c Ðaxern xak

liyaza.ekeza ozipd z` lyan `ed Ð

øåàä ìòî ïøéáòäùÐmr zay axr ,oigzexn

.dkiygïéìáú ïëåúì ïúé àìoey`x ilkc Ð

.zaya oilaz lyan `vnpe ,lyanêåúì
äøò÷ä.lyan epi` ipy ilkc Ðïúåð àåä ìëì

,ipy ilka oilaz ozep `ed lk`n ipin lkl Ð

unegdy ,xive uneg ea yiy xacn ueg,olyan

.mcwy ab lr s`eäéðéòá éìéî éðäÐ

unegdykliyaza axern `edyk la` ,oira

.wfg egk oi` Ðäæ ãçàå äæ ãçàuneg oia Ð

seqa uneg oia dlgz.xeq` Ðéà÷ãøåáìÐ

.oinezgpéñéñçá.`peya`c `gnw Ðàúëåãá
éãáò éçéëùãmicardy ,`zelb yix ia oebk Ð

.xzeie xzei xeqi` xaca oilflfn

äðùîúñåøç,uneg ea yie ,q"exbii` Ð

lke gnw ea zzl milibxe ,xya ea lahl ieyre

ddwny xacuingn onf xg`l gnwe .enrh z`

.mrhd z` ddwneïéìùáî ïéàaizkc Ð

)zenyai"lyean lyae `p epnn elk`z l`" :(

.'ebeïé÷ùîá àì."mina" aizkc ab lr s` Ð

.`xnba yxtn `nrheïéëñzrya Ð.eziilv

ïéìéáèîå.ezlik` zrya Ðìù åùéîùú éî
íåúçðopvny Ð`edy drya eici eajxer

shwnedvnd z`.ektyi Ðàøîâú÷åìçî
cin elke`l `nw `pz dil ixyc Ðozepa Ð

xdn dgipn oi`e ,wfg `edy itl ,lcxgd jezl

.uingdl
úñåøçà
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àìodn zeyrl xeq` micea` mi`lka `wecc :wgvi epiax xne` Ð xengl zrcxn epyri

mi`lka la` .exyaa rbi `ly inp xdfi `le ,ecba lr i`lh epyri `ny ,zrcxn

mireciÐxengd zrcxn :(c dpyn iriyz wxt) mi`lk zkqna opixn`ck .ixyÐda oi`

wxta opixn`c ab lr s` .xyaa rbi `ly calae ,zqke xk odn zeyrl xzene ,mi`lk meyn

ab lr ef zervn xyr elit` :(a,ci) dviac `nw

exya lr `nip el jxkz `ny xeq` efÐxk `ny

.jk lk jxkil oilibx oi` zrcxne zqke

ìáà`de :xn`z m`e Ð znl oikixkz edyer

"zlkzd" wxtae 'ebe "yxl brel" `ki`

xn` `pqiw xa iaeh ax xn` (`,`n zegpn)

(ax xn`) ziviva oiaiig `qtew ilk :l`eny

,dxehty eceakl d`yry owfa l`eny dcene

,"yxl brel" meyn dil opinx i`ce `zry `idde

xne`e !znl mi`lk dyri `l inp `nrh i`dne

jkl ,zevnd lk cbpk dlewy zivivc :mz epiax

"zlkzd"a opixn`ck ,ith "yxl brel" `ki`

'd zevn lk z` mzxkfe" :(a,bn my)"Ðcnln

xn`c `de .zevnd lk cbpk ziviv dlewyy

iaxe `iig iax :(`,gi zekxa) "ezny in" wxta

`icy ied ,zexawd ziaa ilf`e ilwy eed ozpei

`ly diilc `iig 'x dil xn` ,ozpei iaxc zlkz

,epze` mibirln meide eplv` mi`a xgnl exn`i

epiax xne` !ziviv mdl yi inp miznc ab lr s`e

oi`xny itl ,beril oda jiiy mewn lknc :mz

dnec epi`e ,oieevn opi` ode zevna oieevnk onvr

dne .dyere deevn oi`y inl dyere deevn

mizn ly zezilhn dfd onfa mixiqnyÐoikneq

,(xyr mipy wxt) zegny zkqna `ipzc `d`

zgz edexaw :eipal dev zipha oa le`y `a`

,ipeiltn zlkz exizde ,`a` ly eizelbxn

mipevig mixtq lr oikneq ep` mixac dnkae

(a,`l) dlibnc `xza wxtac ,eply `xnb oigipne

zaya zeidl lgy a` yceg y`x :opixn`Ð

,diryi oefg epiidc "mkicrene mkiycg" oixihtn

.`zwiqta `ed oke ,"i`qk minyd" oixihtn ep`e

lr s` ,eply ziprza oixew ep` "lgie" zyxtae

ziprza oixewy (my df mb) dlibna opzc ab

mixteq zkqn lr oikneq op`e ,zekxae zellwa

.(f dkld xyr dray wxt)

ñôìéàäozi `l oigzexn oxiardy dxicwde

gikedl oi` o`kn Ð oilaz okezl

`ly `zeax opirny` `lcn ,ipy ilkk iexirc

c`c .dkeza oilazdy dxrwd lr dxriwec :dax

jezl `ed ozep la` :ipzwc ,`kti` `tiqn

yiy dxrwd lr dxrn la` :ipzw `le ,dxrwd

dil zi`c l`eny elit`c d`xpe .oilaz da

(`,er onwl) "oilev cvik"a `ipze ,"xab d`zz"

dizeekÐ,dtilw ick iexird lyan ikd elit`

jezl mg :l`enyc dizeek `ipz ,mzd xn`c

opevÐopev jezl opev ,slewÐzlebpxzd lr oigzex exir m`e .gicnÐiexir ici lr elirbdl lkei `l oey`x ilka eynzypy ilke .dtilw jixvÐ`ede ,dtilw ick `l` lyan oi`c

opev jezl mg ixyc (`,an zay) "dxik" wxta opixn`c `de .dtilw ickn xzei rlaÐaxrznd xac `edy min dhn ly opevde li`ed ,dtilw ick `l` lyan epi`y oeik :xnel yiÐ

axrzn epi`y xac la` .mind zepipv zngn lyazdl leki epi`Ðdn .ehlet jk erleak :wiqne .'eke `tpcb dil xcd`e iebn dxei oaf `awer xn :xn` (`,er) dxf dcear idliyae .`l

zevevipa erleaÐ`l` liya `l i`ce `l` !iexir epiidc ,zevevipa hilt dxenb drila rla elit` ?zevevipa rlac meyn `ixi` i`n ,`ed oey`x ilkk iexir i`e zevevipa ehlet s`

'eke zaya oinga eze` oigicn ,zayd iptl oinga `a `ly lk :(a,dnw zay) "ziag" wxta opzc `de .dtilw ickÐ:dywe .dxeq` dgcd elit` oey`x ilkac ,ipy ilka `nwe`l jixv

oixey la` ,oigicn `wec ipzwcÐiegnzd jezl e` dxrwd jezl ozep la` :ipzw oilaz iab `kde .`lÐoixeyyke ,leyia xac icina ixiin mzdc :wgvi epiax xne`e !oixey elit` epiidc

ipy ilka elit` eze`Ðdpei 'x ?dlrnln odilr zexrle dhnln oilaz ozil edn :ira "dxik" wxta inlyexiae .lyank ifgin `le ,dxicwd wznl oiieyr oilaz la` .lyank ifgin

"xayi ea lyeaz xy` yxg ilke" :`cd on dpei 'xc dilig .`ed oey`x ilkk iexirc ,xeq` :xne`Ðrlea qxg ilk :onz iq` 'x igce .gzex ekezl dxiry cg`e ea lyiay cg`Ðoilaz

.dinza !?rla zygp ilk xninl jl zi` .jk zygp ilka s` `ipzde :oea xa iq` 'x aizd .lyan epi`àáø`dc :dywe .`peyia`c `gniw :qxhpewd yxit Ð iqiqga `xciw dil egn

"iqiqga" jexra yxitck :wgvi epiaxl d`xpe !biltc o`n `kile ,opixq` (a,hl) lirlÐ.jk lk uenig icil `al mkxc oi`c ,miycr ly gnw
`l
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àòáèc éhéçc àaøà àeää .éaøàa dénéà déì àh÷ðî©§©¨¥¦¥§©§¥©©§¨§¦¥§¨§¨
äaø déáéúéà .íéBbì éðBaæì àáø àéøL ,àzLéça§¦§¨¨§¨¨¨§©¥©¦¥¦¥©¨

íéàìk Ba ãáàL ãâa :àáøì éàåéì øa¯äæ éøä ©¥¨¦§¨¨¤¤¤¨©¦§©¦£¥¤
ìáà ,øBîçì úòcøî Ba äNòé àìå ,éBbì epøkîé àìŸ¦§§¤©§Ÿ©£¤©§©©©££¨

àì àîòè éàî éBbì .únì ïéëéøëz BúBà ïéNBò¯åàì ¦©§¦¦©¥©©©§¨¨¨
eäðéaæì :àáø øîà øãä ?ìàøNéì ïéaæî øãäc íeMî¦©£©§©¥§¦§¨¥£©£©¨¨§©¦§
eðz .àçñét én÷ àéìëc éëéä ék ,ìàøNéì àa÷ àa÷©¨©¨§¦§¨¥¦¥¦§¨§¨©¥¦§¨¨
ìBìîiL äöBøäå ,çñta äøéãwä úà ïéììBî ïéà :ïðaø©¨©¥§¦¤©§¥¨©¤©§¨¤¤¦§

¯Léå .õîBçä úà ïúBð Ck øçàå çîwä úà ïúBð¥¤©¤©§©©¨¥¤©¤§¥
úà ïúBð Ck øçàå õîBçä úà ïúBð óà :íéøîBà§¦©¥¤©¤§©©¨¥¤
äãeäé éaø :àcñç áø øîà ?íéøîBà Lé ïàî .çîwä©¤©©¥§¦¨©©¦§¨©¦§¨

ïéçzeøî ïøéáòäL äøéãwäå ñtìéàä :ïðúc ,àéä¯àì ¦¦§©¨¦§¨§©§¥¨¤¤¡¦¨§¨¦Ÿ
CBúì Bà äøòwä CBúì ïúBð ìáà ,ïéìáz ïëBúì ïzé¦¥§¨©§¦£¨¥§©§¨¨§
øácî õeç ,ïúBð àeä ìkì :øîBà äãeäé éaø .éeçîzä©©§©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨

,éñBé éaøk dî÷Bðå .øéöå õîBç Ba LiLéaø ,ïðúc ¤¥¤¨¦§§¨§©¦¥¦§©©¦
ïðéòîLà ék !ïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBL :øîBà éñBé¥¥¨©¤§¤§¨¦©§©¦©

éñBé éaøì déì¯ìò ìáà ,déðéòa déúéàc éléî éðä ¥§©¦¥¨¥¦¥§¦¥§¥¥£¨©
úáBøòz éãé¯äæ ãçàå äæ ãçà :øîà àleò .àì §¥©£¤Ÿ¨¨©¤¨¤§¤¨¤

,øBçñ øBçñ ,àøéæð ïðéøîà Eì Cì" íeMî ,øeñà̈¦¤§¨§¦©§¦¨§§
éác é÷éãøeáì déì éøL étt áø ."áø÷z àì àîøëì§©§¨¨¦§©©©¦¨¥¥§§¦¥§¥
àkéà :àáø øîà .éñéñça äøéã÷ äçîîì àúeìb Léø¥¨¨§¦§¨§¥¨©£¦¥£©¨¨¦¨
àkéà !?éãáò éçéëLc àzëeãa àúléî éàä ék éøLc§¨¥¦©¦§¨§§¨¦§¦¦©§¥¦¨

.éñéñça àøãé÷ dì éçî àôeb àáø :éøîàcäðùî §¨§¦¨¨¨¨¥¨¦§¨©£¦¥
íàå ,ìcøçä CBúì Bà úñBøç CBúì çî÷ ïéðúBð ïéà¥§¦¤©§£¤§©©§¨§¦

ïúð¯ïéìMáî ïéà .øñBà øéàî éaøå ,ãiî ìëàé ¨©¥¨¥¦¨§©¦¥¦¥¥§©§¦
ïéëñ ìáà ,úBøéô éîa àìå ïé÷Lîa àì çñtä úà¤©¤©Ÿ§©§¦§Ÿ§¥¥£¨¨¦
,eëôMé íBzçð ìL BLéîLú éî .ïäa BúBà ïéìéaèîe©§¦¦¨¤¥©§¦¤©§¦¨§

.ïéöéîçî ïäL éðtîàøîâú÷Bìçî :àðäk áø øîà ¦§¥¤¥©§¦¦¨©©¨£¨©£¤
¯úñBøç CBúì ìáà ,ìcøçä CBúì¯ìkä éøác §©©§¨£¨§£¤¦§¥©Ÿ

CBúì çî÷ ïéðúBð ïéà :éëä éîð àéðúå .ãiî óøOé¦¨¥¦¨§©§¨©¦¨¦¥§¦¤©§
ïúð íàå ,úñBøçä¯éaø ,ìcøçä CBúì .ãiî óøOé ©£¤§¦¨©¦¨¥¦¨§©©§¨©¦

.ãiî ìëàé :íéøîBà íéîëçå ,ãiî óøOé :øîBà øéàî¥¦¥¦¨¥¦¨©£¨¦§¦¥¨¥¦¨
øîà ïîçð áø øîà äãeäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§¨¨©©©§¨¨©

:äãeäé áøc déøa àðeä áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .íéîëç éøáãk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§¦§¥£¨¦£©¥©©§¨©¦§¨§©¨§¥§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc migqt(iyily meil)

éaøàa dénéà déì àè÷ðîd`ln dxrw exear zgwel dzid en` - §©§¨¥¦¥§©§¥
ozripvne ,daxd oda zxdfpe ,ozxivw zryn ozxnyy ,mihg

.gqtd jxevl onvr ipta
:ixkpl mina exyipy mihg zxikn oipra dkldéhéçc àaøà àeää©©§¨§¦¥

,mihg d`ln dpitq dzid -àzLéça àòáècxdpa drahy - §¨§¨§¦§¨
da eidy mihgd exyip jk ici lre ,gqtd mcew '`zyig' enyy

,xdpd inaéðeaæì àáø àéøLmcew el` mihg xeknl `ax xizd - ¨§¨¨¨§©¥
gqtd,íéøëðì.l`xyil `l j` §¨§¦

:`ax lr `iyewdéáéúéà[dywd-],àáøì éàeéì øa äaøepipy ¥¦¥©¨©¦©§¨¨
,`ziixaaíéàìk Ba ãáàL ãâaozyte xnv ihegn bx`py cba - ¤¤¤¨©¦§©¦

,mi`lk `edy cbaa xkip `le ,mi`lk xeqi`a dyiala xq`pe cgi
` did xnv e` ozyt ly cg` heg wxy meyn,ea bexàì äæ éøä£¥¤Ÿ

epøkîécbad z` xekni `l -,éøëðìl`xyil ixkpd epxkni `ny ¦§§¤§¨§¦
.mi`lk xeqi`a lykie ,epyalie mi`lk ea yiy rci `le ,xg`åok §

Ba äNòé àìdf cbaa -,øBîçì úòcøîmigipny ske` oirk `ede Ÿ©£¤¦§©©©£
.ecbaa epxtzie myn eplhi jk xg` `ny ,enngl eilrïéNBò ìáà£¨¦

,úîì ïéëéøëz BúBàxeq` epi`e zeevnd on xeht envr zndy oeik ©§¦¦§¥
zn icbay oeik ,ecbaa epxtzie eplhi `ny yyg oi` mbe ,mi`lka

,i`eil xa dax wiic .d`pda mixeq`àì àîòè éàî éøëðìdn - §¨§¦©©£¨Ÿ
,mi`lk ea ca`y cba ixkpl xekni `ly mrhdåàì`l m`d - ¨

ïéaæî øãäc íeMîepxknie ixkpd xefgi `ny yyg yiy -ìàøNéì ¦§¨©§©¥§¦§¨¥
mcew xdpa erahy mihg zxikn mb xeq`l yi mrh eze`ne ,xg`
uenigd oi`y oeiky ,xg` l`xyil mxkni `ny ,ixkpl gqtd

.gqta mlk`ie evingdy rci `l ,mda xkip
:ef `iyew zngn ea xfg `axøãäe [xfg-]àa÷ eäðéaæì ,àáø øîà £©¨©¨¨©§¦§©¨

àa÷envr ipta el` mihgn aw lk xekni -,ìàøNéìxekni `le ©¨§¦§¨¥
,cg` yi`l daxdàçñét én÷ àéìëc éëéä éklk elkiy ick - ¦¥¦§¨§¨©¥¦§¨

.gqt iptl mihgd
:gqta liyaz jezl gnw zpizpa dpcd `ziixa d`ian `xnbd

äøéãwä úà ïéììBî ïéà ,ïðaø eðzgnw mipzep oi` xnelk ,gnwa ¨©¨¨¥§¦¤©§¥¨
min ekeza yiy liyaz jezl,çñta,liyazd gzx `l oiicryk ©¤©

,uingdl liyazay gnwd lelr gizxiy cry,ìBìîiL äöBøäå§¨¤¤¦§
çîwä úà ïúBðliyazaecinïúBð Ck øçàeilr,õîBçä úà ¥¤©¤©©©¨¥¤©¤

mcew ozi `l j` .uingdl egipn epi`e gnwd z` lyan unegdy
egek yz ,liyaza axrzp xak unegdy xg`ly oeik ,unegd z`

.ekezl ozipd gnwd z` lyan epi`eïúBð óà ,íéøîBà Léåmcew §¥§¦©¥
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ìáà ,ìcøçäepzepykúñBøçä CBúìl,ãiî óøOé ìkä éøácm`e ©©§¨£¨§©£¤¦§¥©Ÿ¦¨¥¦¨
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.elke`l,zøîànøîBçå ì÷,z`f cnlpïîòè ïéâéôî ïéàL íén äîe ¨©§¨©¨¤©©¦¤¥§¦¦©§¨
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המשך לעמוד נסד

ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtmigqt
úñåøçàøîà÷inp opaxc jl zi` in Ðzqexg`.ibiltéì àøéáñ àìzqexga `l` Ð

.ozenk dklde ,exy inpàøáúñî àðäë áøã äéúååë,ibilt `l zqexg` opax :xn`c Ð

minkgk dkld l`eny xn` ikelcxg` Ð.xn`wéñåé éáøë äëìä ïéàlirl xn`c Ð

.oznev unegåàì éàîoiwyn x`yk `nl` ,xak gtpil eligzdy oihg zinv `lcn Ð

`edireng` Ðinprngndlgzn ozipd z`

`pdk axk l`eny :`nl` .`pdk axck ,ekezl

minkgk dkld l`eny xn`w ike .dil `xiaq

Ðlcxg`.zqexg` `le ,xn`wúîöéî àì
úéîö`le ,uingdl ligzdy z` Ðinp rngn

.mink ied `lc ,ekezl ozipd z`íéîáÐ

."mina lyean lyae"ïîòè ïéâéôîùoipzepy Ð

.odly mrh eaìùåáî ìùáå,`ed `ieax Ð

."lyeane `p" azkinl dil dedcøã÷ éìöÐ

oilyanydxicwa eze`mey `lae min `la

min `l` ,dwynoihltpd.epnynsilic o`nl

e"wn dl`ieaxn silic iaxl ,ixy `kd ÐÐ

lya" inp i`d.`ed "lyeanáééçlr zewln Ð

.ezlik`àéä éñåé éáøxg`l leyia :xn`c Ð

dit`.`ed leyia Ðïéàöåédvn zaeg ici Ð

wiwxait lr s`e ,eziit` xg`l liyaza iexyd

qnqnzny,miiw `edy onf lk ,`ed mgl Ð

.lyeana oke .ixnbl genip `lyàì ìáà
ìùåáîáit lr s`e ,dia `pixw mgl e`lc Ð

xakydt`pxepzafge li`ed Ðelyiae xÐ

.mgl zxezn elhiaàø÷ äééáøã àëä éðàùÐ

,lyeane azknl dil iedc ."lyean lyae"

.gqta `ed aezkd zxifbeåëøåö ìë åàìö ìåëé
`ed `pz i`de ?aiig `di elya jk xg`e Ð

elyia jk xg`e e`lv :lirl xn`c.aiig Ð

`ieyc ,ekxv lk e`lv leki :`pixg` `pyil

y` ilv e`lc ?aiig `di ,yxtnck ,`kexg

`l` ,`edilw,y`.sexyeoey`xe ,xwir dfe

e`lv `xw iaxc oeik ,`pz `eddc ;melk epi`

`l il dn `kexg diey il dn ,elyia jk xg`e

diey?àëåøç.sexy Ðéç`ly ,ixnbl Ð

.llk dlvpàð.ilv epi`e ilv Ðøúåî àäé ìåëé
`xeqi` elit`c ,dlgzkl ig epnn lek`l Ð

,`p epnn elk`z l`" :xnel cenlz ,`kil inp

e`l `iede .ilv epi`y df `le ,"y` ilv m` ik

e`l lr oiwel oi` :xaq `pz i`de ,zellkay

.zellkayéàñøô éøîàãëíéðøáàdze` Ð

oeylay dilvdiexw iqxt,mipxa`oeyla

.`p ixw ycewdàéøáè éîç.oigzex zepirn Ð

áééç àéøáè éîçá åìùéáù çñô.ezlik` lr Ð

.lyean lk`z `lc meyn jzrc `wlq `we

àéä ùà úåãìåú åàìãleyia e`l jkld Ð

.dk`ln a` meyn aiig iedilc ,`edéìö íåùî
ùà,`ki` y` ilv m` ik lk`z `lc e`l Ð

.leyiac e`l `lee`l lr oiwel xaqe

.zellkayàéãäámeyn `cqg ax aiigc Ð

.leyia meyn e`le ,y` ilv
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àì.`bilt oizipzn :xaqw ,dizeek `ipzc ab lr s` Ð il `xiaq `l xnelk il riny

øîàãîd`xp ok lre .zqexgl uneg incn `zyd Ð iqei iaxk dkld oi` l`eny

xeq` jk oiae jk oia lirl xn`c `lerc wgvi epiaxlÐxegq `xifp opixn` jl jl meyn

axwz `l `nxkl xegqÐixacl zqexg jezl la` xn`c `pdk ax `dc .`pdk axc` bilt

jl jl meyn `l` xq` `l `lerle ,sxyi lkd

.opixn`éàîdyw Ð rngn znvn `lcn e`l

ozep s` mixne` yi :xn`w lirlc ,wgvi epiaxl

'xk `nwele :jixte .'eke jk xg`e ,unegd z`

rnyn .oznev unege unega oxey xn`c ,iqei

mixne` yic `nw `pzcÐ'xc `nw `pz epiid

xn`w ikd elit`e .zinv unegc dil zilc ,iqei

`nl` .unegd z` ozep jk xg`e gnwd ozep

zinv `lc ab lr s` :xaqwÐ`l inp ireng

itl ixii` lirlc :wgvi epiax xne`e !rngn

.`kdc `pwqnd

ïéàÐ 'eke oiwyna `l gqtd z` milyan

`pzc meyn i` ?o`k e`py dnl :dniz

zelyeane zewely zewxiÐel did cin ok m`

.dixg` jenqa zepylàëéàxcw ilv ediipia

`nlr ilekl la` .`l i` eilr dwel i` :yexit Ð

xac zngn ilvc dia zi` inp dyre ,ied leqt

onwl) "oilev cvik" yixa opixn`ck ,`ed xg`

eilr xfge qxgd lr eahexn shp :(a,drÐlehi

xepz ly eqxga rbp ,enewn z`Ðz` selwi

`l` slinl jixhvi` `l oiwyn x`y oke .enewn

`ki` zegtd lklc `hiyt la` ,zewln oiprl

sili ikide :xn`z m`e ."y` ilv m` ik"c dyr

on oixidfn oi` `de ?xnege lwn oiwyn x`y

dlbn `l` epi` xnege lw i`dc :xnel yie !oicd

.oiwyn x`ya s` ixii` `xwc leyiac

øîà:dniz Ð `id iqei 'x ipn `d `pdk ax

opaxl ,iqei iaxk dl iwenc `pdk axc

xg`e e`lvc ?edl icar i`n "lyean lya" i`d

elyia jkÐopirci `xaqnc ,`xw jixv `l

.dvn iab iqei iax xn`ck ,dilvd lhan leyiac

q `pdk axc :xnel yielya"n sili iqei iaxc xa

.diit` lhan leyiac "lyean

ìáàleyiac :qxhpewd yxit Ð lyeana `l

ixiin eyexitle .mgl zxezn dil lhan

zxezn witp `l dar ezlilac ,dkx ezlilaa

ixiinc :yxtn wgvi epiaxe .lirl yxitck ,mgl

iziine .dxiyr dvn meyn dleqte ,dar ezlilaa

zxezn dil witn leyiac iqei iax xaqc ikid ikc

dt`p `l eli`k ,dxiyr dvn dieeyl diit`Ð

.dilv my leyia dipin xwr gqt iab inp ikd

àìåò`kd Ð 'eke xi`n 'x `niz elit` xn`

`lc epiide ,dvn leyial gqt incn

xn`wc (a,gl zekxa) "oikxan cvik"c `pwqnk

oikxan zewly :opgei 'xc dinyn `ler mzd

iab `kd dil zi`c iqei iaxl ."lkdy" mdilr

dit`d lhan leyiac dvnÐleyia inp ikd

iax xn`w `l o`k cr :igce .wxi my mdn lhan

`lc ,dinrhl `lere .dvn mrh opirac `l` iqei

mrh opirac iqei iaxc `nrh `kd `iegcl ira

."lkdy" jxan iqei iaxlc xn`w inp mzde .dvn

ìëàmizy dwel `p zifkÐzeaezk) "zexrp el`" yixa opiayg i`n` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð y` ilv m` ik elk`z l` aizk eli`k iedc y` ilv m` ik meyne `p meyn

e`la y` ilv m` ik `kd opiaygc ikid ik `d .aizk "einrn dleza m` ik"c `cixb dyra lecb odkl dlera (`,lÐiedc ,e`la lecb odkl dlera iaeygi`l dil ded inp ikd

e`l aiyg `l dleza m` ikc :xnel yie !"dleza m` ik gwi `l" aizk eli`kÐ."dy` gwi einrn dleza m` ik" :aizkc ,dyr iedc eilr gken `xwc `tiqc meyn
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc migqt(iriax meil)

øî øîà÷ úñBøçàexn`y minkg ixack dkld zxn`y dn - ©£¤¨¨©©
da s`y ,gnw da ozipy zqexg lr s` epiid m`d ,'cin lk`i'

,cin dlik`a dexizde minkg ewlgpøî øîà÷ ìcøçà Bàe` - ©©§¨¨¨©©
dklde edexizdy zxn` gnw ea ozipy lcxg lr wx `ny

.exizd `l zqexgd z` j` ,mzenk
déì øîà,dcedi ax ly epa `ped axdpéî à÷ôð éàîìdfi`l - ¨©¥§©¨§¨¦¨

,wgvi xa ongp ax el xn` .z`f zrcl jixv dz` oiprìeixacáøã ¦§©
àðäk,mdipia wligy,àðäk áø øîàcdú÷Bìçîiaxe minkg ly ©£¨§¨©©©£¨©£¤
xi`ngnw ozepa wx `id cin sxyi e` cin lk`i m`dCBúì§

ìáà ,ìcøçäepzepykúñBøçä CBúìl,ãiî óøOé ìkä éøácm`e ©©§¨£¨§©£¤¦§¥©Ÿ¦¨¥¦¨
dfa wleg dz`y ixd ,zqexga mb minkgk dkldy jixac zxn`
oiae lcxga oia `id zwelgndy xaeqe ,`pdk ax ixac lr

.zqexga
déì øîà,dcedi ax ly epa `ped axéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,`pdk ax ixac z`éì àøéáñ àì ,øîBìkeixack xaeq ippi` - §©Ÿ§¦¨¦
zqexga mb cin lek`l exizd minkg `l` ,welig dfa yiy

.mzenk dklde ,gnw da ozipy
:`pdk axk dgked `xnbd d`ianàðäk áøc déúååk ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¥§©©£¨

àøazñîwx exizd minkgy `pdk ax ly ezhiyk xazqn - ¦§©§¨
,zqexga `le lcxgaîdn,ìàeîL øîàcyéñBé éaøk äëìä ïéà ¦§¨©§¥¥£¨¨§©¦¥

lirl xn`y(.n)orpene ozzly mixeryd z` zinvn unegdy
.uenig rpen epi`e zinvn epi` unegd `l` ,uingdlnåàì éàî©¨

c ,dfn rnyn `l m`d -àònçî éòenç àä úéîö àìc àeä éúenö©¥§Ÿ¨¦¨©¥§©§¨
`ed ixd ,gtpzdl elgdy mixeryd z` zinvn epi`y oeiky -
oeike ,mkezl ozipd gnwd uenig z` mixdnny miwyn x`yk
ozipd gnwd z` uingdl xdnn `ed ixd ,uneg axern zqexgay
`weec ewlgp minkgy `pdk axk xaq l`enyy gkene ,ekezl
meyn cin sxyzy micen gnw da ozipy zqexga j` ,lcxga

.day unegd
:di`xd z` dgec `xnbdàìminkgy l`eny ixacn di`x oi` - Ÿ

ozipd gnwd z` dvingn uneg da axerny zqexgy micen
oky ,dkezlònçî òenç àìå úéîö úîöî àì àîìécs` `ny - ¦§¨Ÿ¦§¨¨¦§Ÿ©©§©©

lkn ,uingdl elgdy mixeryd uenig z` rpen unegd oi`y
xeriy xg`l wx uingn `l` ,uenigd z` xdnn epi` mb mewn

.uingiy mcew cin elke`l xzen okle ,dlibx dqir ly uenig
:dpyna epipy'åëå ïéìMáî ïéàina `le oiwyna `l gqtd z` ¥§©§¦

.zexit
:df oic xewna `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzoaxwa xn`p ¨©¨¨

gqtd(h ai zeny)lXan lWaE `p EPOn Elk`Y l`','íénayie ©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨©¨¦
,wiicléì ïéàdf weqtn cenllàlà`edyk elke`l xeq`y ¥¦¤¨

lyean,'íéîa'a lyean `edyk j`ïéépî ,ïé÷Lî øàLxeq`y §©¦§¨©§¦¦©¦
.elke`l,zøîànøîBçå ì÷,z`f cnlpïîòè ïéâéôî ïéàL íén äîe ¨©§¨©¨¤©©¦¤¥§¦¦©§¨

mewn lkn ,xyaa mnrh mipzep mpi`y -ïéøeñàlek`l xeq` - £¦
,mda lyazpy gqtd oaxw z`ïîòè ïéâéônL ,ïé÷Lî øàL- §¨©§¦¤§¦¦©§¨

,xyaa mnrh mipzepyïkL ìk àìmda lyazpy gqtd xyay Ÿ¨¤¥
.dlik`a xq`p

,øîBà éaø,weqtd mvrn miwyn x`ya s` xeqi`d z` micnl ©¦¥
xn`péì ïéà ,'íéna'gqt oaxw lek`l xeq`l cenllàlà`edyk ©¨¦¥¦¤¨

a lyean,íéîa lyean `edykïéépî ,ïé÷Lî øàL,elke`l xeq`y ©¦§¨©§¦¦©¦
øîBì ãeîìzaezkay zelitkd epcnln -,'ìMeáî ìLáe'didy ©§©¨¥§¨

y ,'mina lyeane `p' wx xnel lekiíB÷î ìkîelke`l xeq` ¦¨¨
.miwyn x`ya lyazp m` s` ,lyean `edyk

:xeqi`d zexewn oia dkldl weligd z` `xnbd zx`anéàî©
eäééðéa,el` micenil ipy oia lcadd dn -øã÷ éìö eäééðéa àkéà ¥©§¦¨¥©§§¦¥¨

,'xcw'a gqtd xya z` dlvy ote`a micenild oia lcad yi -
lyazn `edy ,xg` dwyn e` min da oi`y dxicw jeza epiidc
leyia xeq`l ecnly minkgly ,epnyn mihltpd mind jeza
,xyaa mrh mipzepy meyn ,minn xnege lwa miwyn x`ya

ote`a ixdy ,minn cenll oi` df ote`a,xyaa mrh ozep epi` df
daxzp df ote` s` ,'lyean lyae'n cnly iaxle ,elke`l xzene

.leyia oink `edy oeik ,xeqi`l
:`xnbd zxxaneäì éãáò éàî 'ìMeáî ìLa' éàä ïðaøåxg`n - §©¨¨©¨¥§¨©¨§¦§

gqt zlik` xeqi` zeaxl 'lyean lyae'n eyxc `l minkgy
daiyn .ef zelitkn miyxec md dn ,miwyn x`ya lyazpy
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המשך לעמוד נסד

ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtmigqt
úñåøçàøîà÷inp opaxc jl zi` in Ðzqexg`.ibiltéì àøéáñ àìzqexga `l` Ð

.ozenk dklde ,exy inpàøáúñî àðäë áøã äéúååë,ibilt `l zqexg` opax :xn`c Ð

minkgk dkld l`eny xn` ikelcxg` Ð.xn`wéñåé éáøë äëìä ïéàlirl xn`c Ð

.oznev unegåàì éàîoiwyn x`yk `nl` ,xak gtpil eligzdy oihg zinv `lcn Ð

`edireng` Ðinprngndlgzn ozipd z`

`pdk axk l`eny :`nl` .`pdk axck ,ekezl

minkgk dkld l`eny xn`w ike .dil `xiaq

Ðlcxg`.zqexg` `le ,xn`wúîöéî àì
úéîö`le ,uingdl ligzdy z` Ðinp rngn

.mink ied `lc ,ekezl ozipd z`íéîáÐ

."mina lyean lyae"ïîòè ïéâéôîùoipzepy Ð

.odly mrh eaìùåáî ìùáå,`ed `ieax Ð

."lyeane `p" azkinl dil dedcøã÷ éìöÐ

oilyanydxicwa eze`mey `lae min `la

min `l` ,dwynoihltpd.epnynsilic o`nl

e"wn dl`ieaxn silic iaxl ,ixy `kd ÐÐ

lya" inp i`d.`ed "lyeanáééçlr zewln Ð

.ezlik`àéä éñåé éáøxg`l leyia :xn`c Ð

dit`.`ed leyia Ðïéàöåédvn zaeg ici Ð

wiwxait lr s`e ,eziit` xg`l liyaza iexyd

qnqnzny,miiw `edy onf lk ,`ed mgl Ð

.lyeana oke .ixnbl genip `lyàì ìáà
ìùåáîáit lr s`e ,dia `pixw mgl e`lc Ð

xakydt`pxepzafge li`ed Ðelyiae xÐ

.mgl zxezn elhiaàø÷ äééáøã àëä éðàùÐ

,lyeane azknl dil iedc ."lyean lyae"

.gqta `ed aezkd zxifbeåëøåö ìë åàìö ìåëé
`ed `pz i`de ?aiig `di elya jk xg`e Ð

elyia jk xg`e e`lv :lirl xn`c.aiig Ð

`ieyc ,ekxv lk e`lv leki :`pixg` `pyil

y` ilv e`lc ?aiig `di ,yxtnck ,`kexg

`l` ,`edilw,y`.sexyeoey`xe ,xwir dfe

e`lv `xw iaxc oeik ,`pz `eddc ;melk epi`

`l il dn `kexg diey il dn ,elyia jk xg`e

diey?àëåøç.sexy Ðéç`ly ,ixnbl Ð

.llk dlvpàð.ilv epi`e ilv Ðøúåî àäé ìåëé
`xeqi` elit`c ,dlgzkl ig epnn lek`l Ð

,`p epnn elk`z l`" :xnel cenlz ,`kil inp

e`l `iede .ilv epi`y df `le ,"y` ilv m` ik

e`l lr oiwel oi` :xaq `pz i`de ,zellkay

.zellkayéàñøô éøîàãëíéðøáàdze` Ð

oeylay dilvdiexw iqxt,mipxa`oeyla

.`p ixw ycewdàéøáè éîç.oigzex zepirn Ð

áééç àéøáè éîçá åìùéáù çñô.ezlik` lr Ð

.lyean lk`z `lc meyn jzrc `wlq `we

àéä ùà úåãìåú åàìãleyia e`l jkld Ð

.dk`ln a` meyn aiig iedilc ,`edéìö íåùî
ùà,`ki` y` ilv m` ik lk`z `lc e`l Ð

.leyiac e`l `lee`l lr oiwel xaqe

.zellkayàéãäámeyn `cqg ax aiigc Ð

.leyia meyn e`le ,y` ilv
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øîàãîd`xp ok lre .zqexgl uneg incn `zyd Ð iqei iaxk dkld oi` l`eny

xeq` jk oiae jk oia lirl xn`c `lerc wgvi epiaxlÐxegq `xifp opixn` jl jl meyn

axwz `l `nxkl xegqÐixacl zqexg jezl la` xn`c `pdk ax `dc .`pdk axc` bilt

jl jl meyn `l` xq` `l `lerle ,sxyi lkd

.opixn`éàîdyw Ð rngn znvn `lcn e`l

ozep s` mixne` yi :xn`w lirlc ,wgvi epiaxl

'xk `nwele :jixte .'eke jk xg`e ,unegd z`

rnyn .oznev unege unega oxey xn`c ,iqei

mixne` yic `nw `pzcÐ'xc `nw `pz epiid

xn`w ikd elit`e .zinv unegc dil zilc ,iqei

`nl` .unegd z` ozep jk xg`e gnwd ozep

zinv `lc ab lr s` :xaqwÐ`l inp ireng

itl ixii` lirlc :wgvi epiax xne`e !rngn

.`kdc `pwqnd

ïéàÐ 'eke oiwyna `l gqtd z` milyan

`pzc meyn i` ?o`k e`py dnl :dniz

zelyeane zewely zewxiÐel did cin ok m`

.dixg` jenqa zepylàëéàxcw ilv ediipia

`nlr ilekl la` .`l i` eilr dwel i` :yexit Ð

xac zngn ilvc dia zi` inp dyre ,ied leqt

onwl) "oilev cvik" yixa opixn`ck ,`ed xg`

eilr xfge qxgd lr eahexn shp :(a,drÐlehi

xepz ly eqxga rbp ,enewn z`Ðz` selwi

`l` slinl jixhvi` `l oiwyn x`y oke .enewn

`ki` zegtd lklc `hiyt la` ,zewln oiprl

sili ikide :xn`z m`e ."y` ilv m` ik"c dyr

on oixidfn oi` `de ?xnege lwn oiwyn x`y

dlbn `l` epi` xnege lw i`dc :xnel yie !oicd

.oiwyn x`ya s` ixii` `xwc leyiac

øîà:dniz Ð `id iqei 'x ipn `d `pdk ax

opaxl ,iqei iaxk dl iwenc `pdk axc

xg`e e`lvc ?edl icar i`n "lyean lya" i`d

elyia jkÐopirci `xaqnc ,`xw jixv `l

.dvn iab iqei iax xn`ck ,dilvd lhan leyiac

q `pdk axc :xnel yielya"n sili iqei iaxc xa

.diit` lhan leyiac "lyean

ìáàleyiac :qxhpewd yxit Ð lyeana `l

ixiin eyexitle .mgl zxezn dil lhan

zxezn witp `l dar ezlilac ,dkx ezlilaa

ixiinc :yxtn wgvi epiaxe .lirl yxitck ,mgl

iziine .dxiyr dvn meyn dleqte ,dar ezlilaa

zxezn dil witn leyiac iqei iax xaqc ikid ikc

dt`p `l eli`k ,dxiyr dvn dieeyl diit`Ð

.dilv my leyia dipin xwr gqt iab inp ikd

àìåò`kd Ð 'eke xi`n 'x `niz elit` xn`

`lc epiide ,dvn leyial gqt incn

xn`wc (a,gl zekxa) "oikxan cvik"c `pwqnk

oikxan zewly :opgei 'xc dinyn `ler mzd

iab `kd dil zi`c iqei iaxl ."lkdy" mdilr

dit`d lhan leyiac dvnÐleyia inp ikd

iax xn`w `l o`k cr :igce .wxi my mdn lhan

`lc ,dinrhl `lere .dvn mrh opirac `l` iqei

mrh opirac iqei iaxc `nrh `kd `iegcl ira

."lkdy" jxan iqei iaxlc xn`w inp mzde .dvn

ìëàmizy dwel `p zifkÐzeaezk) "zexrp el`" yixa opiayg i`n` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð y` ilv m` ik elk`z l` aizk eli`k iedc y` ilv m` ik meyne `p meyn

e`la y` ilv m` ik `kd opiaygc ikid ik `d .aizk "einrn dleza m` ik"c `cixb dyra lecb odkl dlera (`,lÐiedc ,e`la lecb odkl dlera iaeygi`l dil ded inp ikd
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eznyקלד ina cenr `n sc ± iyily wxtmigqt
íéúù ä÷åìilv m` ik"c ,"y` ilv m` ik elk`z `l" meyne ,"`p lk`z `l" meyn Ð

inp "y`e`l`.i`w "elk`z `l"cíéúù ä÷åì ìùåáî`l" meyne ,lyean meyn Ð

."y` ilv m` ik elk`zàåä úåììëáù åàìipin lk ea llekc Ðmileyadilv opi`y

.xeq`lé÷ì àìã àåä éúøú éøîàã àëéàmeyn [e`] `p meyn dwel `edy oeik Ð

lyeanilv m` ik"c llk meyn iwl `l ez Ð

."y`é÷ì àäéî àãç ìáàinga lyand oebk Ð

`le ,leyiac zewln o`k oi`c ,elk`e `ixah

`p ly zewln."y` ilv m` ik" meyn dwel Ð

é÷ì àì éîð àãç éøîàã àëéàåm` ik" meyn Ð

e`lk dicic die`l cgein `lc ,"y` ilv

`kinqe ,exeqi` yxtn `edy ,dniqgcdil

.dipin lirl zewln zyxtíéúù ä÷åì âæ ìëà
meyne ,"lk`i `l bf" meyn ,elk`y xifp Ð

dyri xy` lkn"otbnoiid"mipvxgn,'ebe

inp i`w "lk`i `l"clkn"`."dyri xy`åàì
úåììëáù"dyri xy` lkn" lr oiwel oi` ÐÐ

mipvxg lleky ,`ed zellkay e`lcmibfe

miyaie migl miapre.oialele milreàì éúøú
é÷ìovxg e` bf lk`c `kid ÐiwleediilrÐ

dcene ."dyri xy` lkn" meyn ez iwl `l

ovxge bf lk` m`c iia`oeikc ,mizy dwel Ð

yxetncenvrl cg` lk`lc e`l` inp i`w Ð

ikde .cge cg lk` e`l azkc o`nk iede ,lk`i

`l` iia` bilt `lc ,xifp zkqna gken

zewln`."dyri xy` lkn"cé÷ì àäéî àãç
bfc zewln o`k oi`c ,oialele oilr lk` m` Ð

ovxge."dyri xy` lkn"c e`l meyn iwl Ð

øåèô íåé ãåòáî àð úéæë ìëàyxtn `nrh Ð

.i`xwn dinwläøåáç éðáî åîöò úà ìñô àì
) onwl opixn`c Ð`l lk`p gqtd oi` :(`,et

ipya lke` lke`d oi`e ,cg`k zexeag izya

ol `wtpe .zenewn,"lk`i cg` ziaa"n

`xeaga :opinbxzne`cgdlik`e .lk`zi

ceranclek`l xzene ,`id dlik` e`l mei

dpnpy dxeag ipa mr jygzyn.odnrúéæë
äëéùçùî éìö.eilr dpnpy gqtn Ðìñô

äøåáç éðáî åîöòlke`d oi`y ,ziyixtck Ð

.zenewn ipya epnid lek`l xzenåðéàù äòùá
éìö ìåëà íå÷á,ilv zlik` xzid el oi`c Ð

.`p lk`z `lc e`la epyiy oic epi`àì åàÐ

epyiy drya :xg` oipra `l` ,ok xn`p `l e`

elk`e" :aizkc ,dlila epiidc ,ilv lek` mewa

"dfd dlila xyad z`.`p lk`z laa epi` Ð

éìö ìöà åììëî øúåä éøäù äîúú ìàå`dc Ð

:aizkck ,meia lek`l xeq` did ilv elit`

"dfd dlila xyad z` elk`e".meia `le Ð

dyr xeqi` llkn xzed dkygyke,ilvc

`p lv` dlgzkl xzed `lc idp :inp `nipeÐ

.elk` m` dilr aiigl `l edinãåîìú ïéàù
ùà éìö íà éë øîåìdipin lirl aizk `dc Ð

.'ebe "zevne y` ilv"ìùá éðà àø÷àjiic Ð.lya z`ixwa dil dedéì ïéà.epnf xwir `edy ,dkiygyn elyia ok m` `l` xya zlik` lr aiigziy Ðíåé ãåòáî åìùéáÐ

oipn ,jygzyn elk`e?äé÷ôà àäåoiwyn x`yl lirl diyxc diteb iax Ðilvle.xcwìùåáî ìùá.inp izixg` dyxc dia yixc dixeaca ipycn Ðáééç íåé ãåòáî éìö úéæë
.dinwl dil yxtn Ðéðú÷ilvc `aeig Ðceranc.dkiygyn `pc `aeigc `inec ,mei
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àëéà`ixah inge iga :qxhpewd yxit Ð iwl `din `cg ixn`cÐm` ik meyn aiig

,lirlc `ziixa edl iywiz `axl oia iia`l oia ok m` :mz epiaxl dywe .y` ilv

"lawnd" wxta xn`c :cere !ig lr iwl `l `nl` .ig `le ,jl izxn` lyeane `p :`ipzc

:xn` dcedi axc ,akxe migix laega dcedi axe `ped axc `zbelt` (a,ehw `rivn `aa)

wiqne .yly dwel :xn` `ped axe ,mizy dwel

`l o`k cr ,dcedi axk elit` ixn`c `p` :`ax

mzd dcedi ax xn`wÐ`ed ytp ik"c `l`

"laegÐ`kd la` .`z`c `ed mixg` mixacl

qxhpewd yexitle ?`z` i`nl "y` ilv m` ik"

Ðd`xp okl !`ixah ingle igl jixhvi` `d

m` ik"c ,`nlr ilekl iwl `l ig`c mz epiaxl

,dyrl `l` zewlnl `z`c rnyn `l "y` ilv

`ed ytp ik"l inc `le ,"elk`z y` ilv m` ik"c

x`y` dwelc `nlr ilek ecen `eddac "laeg

bef lag :`ziixaa `icda mzd ipzwck ,mixac

zext ly cnve mixtq lyÐik"c ,mizy dwel

`edy ,e`l oeyla xity rnyn "laeg `ed ytp

ytp xac `edy lk :mrh zpizpÐ.leagz `l

`ed ytp ikc mzd `ax xn`wc `d xity `z`e

laegÐilv m` ik" la` .mixac x`yl `z`

"y`Ðlyeane `pae .dyrl `l` `z` `l

el`l diknq ikdl :xaq `axc ,ibilt `weecÐ

.`wlin ipa mdy lyeane `p lr eilr zewll

`de .zellkay e`l lr oiwel oi` :xn` iia`e

iwl `wlin zdin `cg :xn`wcÐ:eyexit ikd

la` ,ecal "y` ilv m` ik" meyn ea exzd m`

lyeane `p zewln lrÐipdn ikdlc ,dwli `l

,iwl `din ecal ,edine .llk oeyla aezky dn

.zewln ipa mdy el`l eknqyøîàlk` `ax

xnzi` `axe iia`c `zbelt `d Ð mizy dwel bf

pdke (a,gl xifp) "oipin dyly" wxta `kti`d

.`xnba zeax

ïéàùab lr s` Ð y` ilv m` ik xnel cenlz

m` ik meyn eilr zewldl jixhvi`c

y` ilvÐ.lyeane `pl diknqc meyn inp epiid

íàlyean lyean e` lya lya `xw `nil ok

zg` daiz letkl `xwc digxe`c rnyn `kd Ð

"daexn"a oke ,mipiipr ipyan ith cg` oipra

"laegd"ae ,"`vnz `vnd" iab (`,dq `nw `aa)

eid" yixac :dywe ."`txi `txe" iab (a,dt my)

azkinl dil iedcn :xn`w (a,n oixcdpq) "oiwcea

"ahid" azke ,"xewgz xewg" e` "yexcz yexc"

Ðikd azk ded i`c rnyn .iiept`l dpin rny

Ðwcwcl yg `l mzd `nye !dpten ded `l

.dptenc gikedl wx ,oeyla
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ìL ä÷Bì.úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà :øîà ééaà .L ¤¨©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨

é÷ì àìc àeä ézøz :éøîàc àkéà¯.é÷ì úäéî àãç ¦¨§¨§¦©§¥§¨¨¥£¨¦©¨¥
déåàì ãçééî àìc ,é÷ì àì éîð àãç :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£¨©¦¨¨¥§¨§©©¨¥

âæ ìëà :øîà àáø .äîéñçc åàìk¯,íézL ä÷Bì §¨©£¦¨¨¨¨©¨©¨¤§©¦
ïöøç¯ïöøçå âæ ,íézL ä÷Bì¯ìL ä÷Bìééaà .L ©§¨¤§©¦¨§©§¨¤¨©©¥

:éøîàc àkéà .úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà :øîà̈©¥¦©¨¤¦§¨¦¨§¨§¦
é÷ì àìc àeä ézøz¯:éøîàc àkéà .é÷ì úäéî àãç ©§¥§¨¨¥£¨¦©¨¥¦¨§¨§¦

.äîéñçc åàìk déåàì ãçééî àìc ,é÷ì àì éîð àãç£¨©¦¨¨¥§¨§©©¨¥§¨©£¦¨
íBé ãBòaî àð úéfk ìëà :ïðaø eðz¯àð úéfk ,øeèt ¨©¨©¨©©©¦¨¦§¨©©¦¨

äëéLçMî¯íBé ãBòaî éìö úéfk ìëà .áéiç¯àì ¦¤¨¥¨©¨¨©©©¦¨¦¦§Ÿ
äëéLçMî éìö úéfk ,äøeáç éðaî Bîöò ìñt¯ìñt ¨©©§¦§¥£¨©©¦¨¦¦¤¨¥¨¨©

îöòàð úéfk ìëà ìBëé :Cãéà àéðz .äøeáçä éðaî B ©§¦§¥©£¨©§¨¦¨¨¨©©©¦¨
BðLiL äòLa äîe :àeä ïéãå ,áéiç àäé íBé ãBòaî¦§§¥©¨§¦©§¨¨¤¤§

éìö ìBëà íe÷a¯BðéàL äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé §¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¥
éìö ìBëà íe÷a¯Bà ?àð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéà §¡¨¦¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa :àì¯ìëàz ìáa BðLé Ÿ§¨¨¤¥§¡¨¦¤§§©Ÿ©
éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,àð¯ìëàz ìáa Bðéà ¨§¨¨¤¤§§¡¨¦¥§©Ÿ©

éìö ìöà Bììkî øzeä éøäL ,dîúz ìàå .àð¯ãeîìz ¨§©¦§©¤£¥©¦§¨¥¤¨¦©§
íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà" :øîBì©©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨©¨¦¦¦
äîe "Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz ïéàL ,"Là éìö§¦¥¤¥©§©¦¦§¦¥©

"Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz¯äòLa :Eì øîBì ©§©¦¦§¦¥©§§¨¨
éìö ìBëà íe÷a BðLiL¯äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé ¤¤§§¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL¯éaø .àð ìëàz ìáa Bðéà ¤¥§¡¨¦¥§©Ÿ©¨©¦
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ïépî íBé¯"ìMáî ìLa" :øîBì ãeîìz¯.íB÷î ìkî ¦©¦©§©¨¥§ª¨¦¨¨

ìå øã÷ éìöì éaø dé÷tà "ìMáî ìLa" éàäåøàL §©¨¥§ª¨©§¥©¦¦§¦¤¤§¦§¨
ìMáî" Bà "ìLa ìLa" Bà àø÷ àîéì ïk íà !ïé÷Lî©§¦¦¥¥¨§¨¨¥¨¥§ª¨

ìMáî ìLa éàî ,"ìMáî¯.ézøz dpéî zòîL §ª¨©¨¥§ª¨¨§©§¦¨©§¥
íBé ãBòaî éìö ìëà :ïðaø eðz¯àð úéfëå ,áéiç ¨©¨©¨©¨¦¦§©¨§©©¦¨

äëéLçMî¯åàìa àp äî ,àðc àéîec éìö éðú÷ .áéiç ¦¤¨¥¨©¨¨¨¥¨¦§¨§¨©¨§¨
¯àð àîìLa .åàìa éìö óà¯eìëàz ìà" :áéúk ©¨¦§¨¦§¨¨¨§¦©Ÿ§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iriax meil)

íézL ä÷BìElk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦©Ÿ§
'`p EPOn(h ai zeny)'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ¦¤¨©Ÿ§¦¤

'W` ilv m` iM(my)gqt lk` m` oke ,íézL ä÷Bì ìMeáîizy - ¦¦§¦¥§¨¤§©¦
lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨

'miOA(my)ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ©¨¦©Ÿ§¦¤¦¦§¦
zifk epnn lk` m`e .'W`e àðzifkìL ä÷Bì ,ìMeáîL,zeiwln ¥¨§¨¤¨Ÿ

ly e`ld meyn zg`e ,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`©Ÿ§¦¤¨
ly e`ld meyn zg`e ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦

.'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
epnn elk`z l`' ly sqepd e`ld lr zewlnd iabl zxg` drc

:'y` ilv m` ik 'ebeúBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaà- ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨
epi` lyean e` `p gqt lke`d okle ,mixeqi` dnk ekeza lleky
meyn ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr dwel©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥

.ilv mpi`y mileyia ipin dnk xeq`l llek df e`ly
:iia` zrca zehiy izyéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr od xary ,lyean `edyk e` `p `edyk gqt lk`y
e`ld lr ode ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly illkd©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
e`ld lr zg` zewln dwely oeik ,el` mixeqi` ly ihxtd

j` .illkd e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtdé÷ì úäéî àãç- £¨¦©¨¥
oebk ,illkd e`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a
e`ld meyn ezewldl oi`y ,`ixah inga lyean `edyk elk`y
epi`y oeik ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly ihxtd©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦
epi`y] '`p' ly ihxtd e`ld meyn `l mbe ,y`d zcleza lyean
e`ld meyn dwely iia` dcen ,'`p' epi`y oeik ,[ixnbl ielv

.y` ilv epi`yk gqt xya zlik` ly illkd
eéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -é÷ì àì énð àãçmb - ¦¨§¨§¦£¨©¦Ÿ¨¥

e`ld lr xary lr zg` zewln `l` eaiigl ep`a `ly ote`a
dwel epi` illkdmeyn ,déåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
'FWicA xFW mqgz(c dk mixac)zewln aeig ipic micnl epnny ©§Ÿ§¦

.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,dxezay oie`ld lka
,miapr ly mibfe mipvxg zlik`a xeq`y ,xifpa dnec zwelgn

:mlk` m` dwel zeiwln dnk,øîà àáøm`ìëàxifpdâæ ¨¨¨©¨©¨
[miapr ztilw-]íézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦

'lk`i `l bf'(c e xacna)dUri xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¨ŸŸ¥¦Ÿ£¤¥¨¤
'lk`i `l 'ebe oiId otBn(my)xifpd lk` m` oke ,ïöøçipirxb-] ¦¤¤©©¦ŸŸ¥©§¨

[miapríézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦
'lk`i `l 'ebe miPvxgn'(my)xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

lk` m`e .'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUriìL ä÷Bì ,ïöøçå âæL ¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥¨§©§¨¤¨Ÿ
e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l bf' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln¨ŸŸ¥
xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l 'ebe miPvxgn' ly¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

.'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥
,úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaàovxg e` bf lke`d okle ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨

`l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn dwel epi`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦Ÿ
miapr ,mibf ,mipvxg mdy ,mixeqi` dnk llek `edy iptn ,'lk`iŸ¥

.mdialele miptb ilre ,miyaie migl
:zehiy izy exn`p o`k mbéøîàc àkéàzrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

iia`é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr ode ihxtd e`ld lr od xary ,ovxg e` bf lk`y
e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtd e`ld lr dwely oeik ,illkd

j` ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly illkdàãç ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥£¨
é÷ì úäéîe`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a - ¦©¨¥

dwely iia` dcen ,mdialele miptb ilr lk`y oebk ,illkd
e .zg` zewlnéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -énð àãç ¦¨§¨§¦£¨©¦

é÷ì àìe`ld meyn zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a mb - Ÿ¨¥
meyn ,dwel epi` ,illkddéåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,'FWicA xFW mqgz©§Ÿ§¦

gqt oaxw zlik` xeqi` ly epnf oipra `ziixa d`ian `xnbd
:`p `edykàð úéfk ìëà ,ïðaø eðzgqt axra gqt oaxwnîãBòa ¨©¨¨¨©©©¦¨¦§

øeèt ,íBélk` m` mpn` ,zewlnnàð úéfkgqt lila,äëéLçMî ¨©©¦¨¦¤£¥¨
áéiçzlik` zevn onfa `l` bdep `p zlik` xeqi` oi`y ,zewln ©¨

.okl mcew `le ,gqt lila `edy gqtd
m` :gqtd oaxw zlik` mewn oipra `ziixaa ztqep dkldìëà̈©

gqtd oaxwnéìö úéfkgqt axraíBé ãBòaî,cg` mewnaìñt àì ©©¦¨¦¦§Ÿ¨©
z`î Bîöòmr gqt lila elke`léðadäøeáçlr mdnr dpnpy ©§¦§¥£¨

dpi` epnfa `ly gqtd zlik`y oeik ,xg` mewna df gqt
mewna gqtd oaxw z` lek`ln elqetl dlirend dlik` zaygp

gqtd oaxwn lk` m` mpn` .xg`éìö úéfkgqt lilaäëéLçMî ©©¦¨¦¦¤£¥¨
,cg` mewnaìñtz`î Bîöòmr elk`läøeáçä éðadpnpy ¨©©§¦§¥©£¨

zenewn ipya gqtd z` lek`l ozip `ly oeik ,xg` mewna mdnr
.zexeag izya e`

:mei ceran `p zlik` lr xehtd xewn z` zxxany `ziixaàéðz©§¨
Cãéà,[zxg` `ziixaa-]ìBëém`y ,xnel ziidúéfk ìëàon ¦¨¨¨©©©¦

`edyk gqtdàðgqt axraáéiç àäé ,íBé ãBòaîmeyn zewln ¨¦§§¥©¨
,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr xaryïéãå[xnege lw-],àeä ©Ÿ§¦¤¨§¦

éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa äîezry `id f`y gqt lila m` - ©§¨¨¤¤§§¡¨¦
xn`py ,ielv gqt oaxw zlik` zevn meiw(g ai zeny)z` Elk`e'§¨§¤

,'W` ilv dGd dliNA xUAda BðLéxeqi`ìa'[l`-]'àð ìëàz- ©¨¨©©§¨©¤§¦¥¤§§©©Ÿ©¨
,`p gqt oaxw zlik` xeqi` ea xn`péìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡¨¦

gqt zlik` zevn meiw onf epi` f`y mei ceran gqt axra -
,ielvàð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéàoaxw zlik`y xn`p `l ike - ¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

.dxeq` `p `edyk gqtd
Bà`nyàìdxeq`y xn`p zxg` `xaqn j` ,df xneg lw yexcp Ÿ

dxq`p `ly xn`pe siqep s`e ,mei ceran gqt axra `p zlik`
wx `ny ,xn`p jke .gqt lila `p zlik`ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡

éìöceran gqt axra epiidc ,ielv gqt zlik`a deevn epi`y - ¨¦
,meia BðLéxeqi`,àð ìëàz ìaj`,éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidcàð ìëàz ìáa Bðéàgqt zlik` dxq`p `l - ¥§©Ÿ©¨
.`p `edyk
dîúz ìàåly xeqi`d xn`p `l devnd onfay ef `xaq lr §©¦§©
,`p zlik`éøäLs` dlik`a gqtd xq`p mei ceran gqt axra ¤£¥

gqt lil ribdyne ,ielv `edykøzeägqtdBììkîllkn - ©¦§¨
exeqi`ìöàzlik`,éìö,dxzed `p zlik` s`y xnel yi okle ¥¤¨¦

,ok xn`p `ly icke .gqt lila dilr dwli `leøîBì ãeîìz- ©§©
aezkd epcnln(h ai my)íéna ìMeáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà'©Ÿ§¦¤¨¨¥§¨©¨¦

øîBì ãeîìz ïéàL ,'Là éìö íà ékxnel jxev oi`y -éìö íà ék' ¦¦§¦¥¤¥©§©¦¦§¦
,'Làmcewd weqta xn`p xak ixdy(g ai my)xUAd z` Elk`e' ¥§¨§¤©¨¨

,'W` ilv dGd dliNA,'Là éìö íà ék' øîBì ãeîìz äîe`a `l` ©©§¨©¤§¦¥©©§©¦¦§¦¥
aezkdéìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,Eì øîBìdeevn dz`y - ©§§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidc ,ielv `edyk gqt zlik`aàð ìëàz ìáa BðLé¤§§©Ÿ©¨
j` ,`p `edyk elk`l `ly mb deevn dz` -íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§

éìö ìBëàmei ceran epiidc ,ielv `edyk elk`l deevn jpi`y - ¡¨¦
s` ,gqt axraàð ìëàz ìáa Bðéàelk`l `ly deevn jpi` - ¥§©Ÿ©¨

.`p `edyk
:df weqta zxg` dyxc,øîBà éaø,le`yl yi'ìLa' éðà àø÷à- ©¦¥¤§¨£¦¨¥

,lyean gqt zlik` xeq`l rcpy ick 'lya' aezk didiy ic ixd
eøîBì ãeîìz äîaezkd ztqed epcnll `a dn -.'ìMeáî'yie ©©§©§¨

,aiydlìBëiL,xnel ziidéì ïéàlr zewln aiigziy xnel ¤¨¥¦
lyean gqt zlik`àlàk,äëéLçMî BìMéaLepnf xwir `edy ¤¨¤¦§¦¤£¥¨

m` j` ,gqtd lyBìMagqt axraíBé ãBòaîdkiygyn elk`e ¦§¦§
,gqt lilaïépî,zewln aiig df ote`a mbyøîBì ãeîìzepcnln - ¦©¦©§©

aezkd'ìMeáî ìLa','lyean' zaiz xeziae zelitka xn`py ¨¥§¨
lyean gqt zlik` xeqi` lr xaery epcnll,íB÷î ìkîs` ¦¨¨

.ezlik` onfa `ly lyazpyk
:df weqtn iax zyxc lr `iyewéàäåly ef zelitk ixde -ìLa' §©¨¥

dé÷tà 'ìMeáîdpnn yxc xak -éaølirl `ziixaa envr(`"r) §¨©§¥©¦
ì`edyk gqtd zlik` xeq`øã÷ éìöan -`la dxicwa lye §§¦¥¨
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קלה ezny ina cenr `n sc ± iyily wxtmigqt
íéúù ä÷åìilv m` ik"c ,"y` ilv m` ik elk`z `l" meyne ,"`p lk`z `l" meyn Ð

inp "y`e`l`.i`w "elk`z `l"cíéúù ä÷åì ìùåáî`l" meyne ,lyean meyn Ð

."y` ilv m` ik elk`zàåä úåììëáù åàìipin lk ea llekc Ðmileyadilv opi`y

.xeq`lé÷ì àìã àåä éúøú éøîàã àëéàmeyn [e`] `p meyn dwel `edy oeik Ð

lyeanilv m` ik"c llk meyn iwl `l ez Ð

."y`é÷ì àäéî àãç ìáàinga lyand oebk Ð

`le ,leyiac zewln o`k oi`c ,elk`e `ixah

`p ly zewln."y` ilv m` ik" meyn dwel Ð

é÷ì àì éîð àãç éøîàã àëéàåm` ik" meyn Ð

e`lk dicic die`l cgein `lc ,"y` ilv

`kinqe ,exeqi` yxtn `edy ,dniqgcdil

.dipin lirl zewln zyxtíéúù ä÷åì âæ ìëà
meyne ,"lk`i `l bf" meyn ,elk`y xifp Ð

dyri xy` lkn"otbnoiid"mipvxgn,'ebe

inp i`w "lk`i `l"clkn"`."dyri xy`åàì
úåììëáù"dyri xy` lkn" lr oiwel oi` ÐÐ

mipvxg lleky ,`ed zellkay e`lcmibfe

miyaie migl miapre.oialele milreàì éúøú
é÷ìovxg e` bf lk`c `kid ÐiwleediilrÐ

dcene ."dyri xy` lkn" meyn ez iwl `l

ovxge bf lk` m`c iia`oeikc ,mizy dwel Ð

yxetncenvrl cg` lk`lc e`l` inp i`w Ð

ikde .cge cg lk` e`l azkc o`nk iede ,lk`i

`l` iia` bilt `lc ,xifp zkqna gken

zewln`."dyri xy` lkn"cé÷ì àäéî àãç
bfc zewln o`k oi`c ,oialele oilr lk` m` Ð

ovxge."dyri xy` lkn"c e`l meyn iwl Ð

øåèô íåé ãåòáî àð úéæë ìëàyxtn `nrh Ð

.i`xwn dinwläøåáç éðáî åîöò úà ìñô àì
) onwl opixn`c Ð`l lk`p gqtd oi` :(`,et

ipya lke` lke`d oi`e ,cg`k zexeag izya

ol `wtpe .zenewn,"lk`i cg` ziaa"n

`xeaga :opinbxzne`cgdlik`e .lk`zi

ceranclek`l xzene ,`id dlik` e`l mei

dpnpy dxeag ipa mr jygzyn.odnrúéæë
äëéùçùî éìö.eilr dpnpy gqtn Ðìñô

äøåáç éðáî åîöòlke`d oi`y ,ziyixtck Ð

.zenewn ipya epnid lek`l xzenåðéàù äòùá
éìö ìåëà íå÷á,ilv zlik` xzid el oi`c Ð

.`p lk`z `lc e`la epyiy oic epi`àì åàÐ

epyiy drya :xg` oipra `l` ,ok xn`p `l e`

elk`e" :aizkc ,dlila epiidc ,ilv lek` mewa

"dfd dlila xyad z`.`p lk`z laa epi` Ð

éìö ìöà åììëî øúåä éøäù äîúú ìàå`dc Ð

:aizkck ,meia lek`l xeq` did ilv elit`

"dfd dlila xyad z` elk`e".meia `le Ð

dyr xeqi` llkn xzed dkygyke,ilvc

`p lv` dlgzkl xzed `lc idp :inp `nipeÐ

.elk` m` dilr aiigl `l edinãåîìú ïéàù
ùà éìö íà éë øîåìdipin lirl aizk `dc Ð

.'ebe "zevne y` ilv"ìùá éðà àø÷àjiic Ð.lya z`ixwa dil dedéì ïéà.epnf xwir `edy ,dkiygyn elyia ok m` `l` xya zlik` lr aiigziy Ðíåé ãåòáî åìùéáÐ

oipn ,jygzyn elk`e?äé÷ôà àäåoiwyn x`yl lirl diyxc diteb iax Ðilvle.xcwìùåáî ìùá.inp izixg` dyxc dia yixc dixeaca ipycn Ðáééç íåé ãåòáî éìö úéæë
.dinwl dil yxtn Ðéðú÷ilvc `aeig Ðceranc.dkiygyn `pc `aeigc `inec ,mei
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àëéà`ixah inge iga :qxhpewd yxit Ð iwl `din `cg ixn`cÐm` ik meyn aiig

,lirlc `ziixa edl iywiz `axl oia iia`l oia ok m` :mz epiaxl dywe .y` ilv

"lawnd" wxta xn`c :cere !ig lr iwl `l `nl` .ig `le ,jl izxn` lyeane `p :`ipzc

:xn` dcedi axc ,akxe migix laega dcedi axe `ped axc `zbelt` (a,ehw `rivn `aa)

wiqne .yly dwel :xn` `ped axe ,mizy dwel

`l o`k cr ,dcedi axk elit` ixn`c `p` :`ax

mzd dcedi ax xn`wÐ`ed ytp ik"c `l`

"laegÐ`kd la` .`z`c `ed mixg` mixacl

qxhpewd yexitle ?`z` i`nl "y` ilv m` ik"

Ðd`xp okl !`ixah ingle igl jixhvi` `d

m` ik"c ,`nlr ilekl iwl `l ig`c mz epiaxl

,dyrl `l` zewlnl `z`c rnyn `l "y` ilv

`ed ytp ik"l inc `le ,"elk`z y` ilv m` ik"c

x`y` dwelc `nlr ilek ecen `eddac "laeg

bef lag :`ziixaa `icda mzd ipzwck ,mixac

zext ly cnve mixtq lyÐik"c ,mizy dwel

`edy ,e`l oeyla xity rnyn "laeg `ed ytp

ytp xac `edy lk :mrh zpizpÐ.leagz `l

`ed ytp ikc mzd `ax xn`wc `d xity `z`e

laegÐilv m` ik" la` .mixac x`yl `z`

"y`Ðlyeane `pae .dyrl `l` `z` `l

el`l diknq ikdl :xaq `axc ,ibilt `weecÐ

.`wlin ipa mdy lyeane `p lr eilr zewll

`de .zellkay e`l lr oiwel oi` :xn` iia`e

iwl `wlin zdin `cg :xn`wcÐ:eyexit ikd

la` ,ecal "y` ilv m` ik" meyn ea exzd m`

lyeane `p zewln lrÐipdn ikdlc ,dwli `l

,iwl `din ecal ,edine .llk oeyla aezky dn

.zewln ipa mdy el`l eknqyøîàlk` `ax

xnzi` `axe iia`c `zbelt `d Ð mizy dwel bf

pdke (a,gl xifp) "oipin dyly" wxta `kti`d

.`xnba zeax

ïéàùab lr s` Ð y` ilv m` ik xnel cenlz

m` ik meyn eilr zewldl jixhvi`c

y` ilvÐ.lyeane `pl diknqc meyn inp epiid

íàlyean lyean e` lya lya `xw `nil ok

zg` daiz letkl `xwc digxe`c rnyn `kd Ð

"daexn"a oke ,mipiipr ipyan ith cg` oipra

"laegd"ae ,"`vnz `vnd" iab (`,dq `nw `aa)

eid" yixac :dywe ."`txi `txe" iab (a,dt my)

azkinl dil iedcn :xn`w (a,n oixcdpq) "oiwcea

"ahid" azke ,"xewgz xewg" e` "yexcz yexc"

Ðikd azk ded i`c rnyn .iiept`l dpin rny

Ðwcwcl yg `l mzd `nye !dpten ded `l

.dptenc gikedl wx ,oeyla
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ìMeáî ,íézL ä÷Bì¯ìMeáîe àð ,íézL ä÷Bì¯ ¤§©¦§¨¤§©¦¨§¨
ìL ä÷Bì.úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà :øîà ééaà .L ¤¨©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨

é÷ì àìc àeä ézøz :éøîàc àkéà¯.é÷ì úäéî àãç ¦¨§¨§¦©§¥§¨¨¥£¨¦©¨¥
déåàì ãçééî àìc ,é÷ì àì éîð àãç :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£¨©¦¨¨¥§¨§©©¨¥

âæ ìëà :øîà àáø .äîéñçc åàìk¯,íézL ä÷Bì §¨©£¦¨¨¨¨©¨©¨¤§©¦
ïöøç¯ïöøçå âæ ,íézL ä÷Bì¯ìL ä÷Bìééaà .L ©§¨¤§©¦¨§©§¨¤¨©©¥

:éøîàc àkéà .úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà :øîà̈©¥¦©¨¤¦§¨¦¨§¨§¦
é÷ì àìc àeä ézøz¯:éøîàc àkéà .é÷ì úäéî àãç ©§¥§¨¨¥£¨¦©¨¥¦¨§¨§¦

.äîéñçc åàìk déåàì ãçééî àìc ,é÷ì àì éîð àãç£¨©¦¨¨¥§¨§©©¨¥§¨©£¦¨
íBé ãBòaî àð úéfk ìëà :ïðaø eðz¯àð úéfk ,øeèt ¨©¨©¨©©©¦¨¦§¨©©¦¨

äëéLçMî¯íBé ãBòaî éìö úéfk ìëà .áéiç¯àì ¦¤¨¥¨©¨¨©©©¦¨¦¦§Ÿ
äëéLçMî éìö úéfk ,äøeáç éðaî Bîöò ìñt¯ìñt ¨©©§¦§¥£¨©©¦¨¦¦¤¨¥¨¨©

îöòàð úéfk ìëà ìBëé :Cãéà àéðz .äøeáçä éðaî B ©§¦§¥©£¨©§¨¦¨¨¨©©©¦¨
BðLiL äòLa äîe :àeä ïéãå ,áéiç àäé íBé ãBòaî¦§§¥©¨§¦©§¨¨¤¤§

éìö ìBëà íe÷a¯BðéàL äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé §¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¥
éìö ìBëà íe÷a¯Bà ?àð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéà §¡¨¦¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa :àì¯ìëàz ìáa BðLé Ÿ§¨¨¤¥§¡¨¦¤§§©Ÿ©
éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,àð¯ìëàz ìáa Bðéà ¨§¨¨¤¤§§¡¨¦¥§©Ÿ©

éìö ìöà Bììkî øzeä éøäL ,dîúz ìàå .àð¯ãeîìz ¨§©¦§©¤£¥©¦§¨¥¤¨¦©§
íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà" :øîBì©©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨©¨¦¦¦
äîe "Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz ïéàL ,"Là éìö§¦¥¤¥©§©¦¦§¦¥©

"Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz¯äòLa :Eì øîBì ©§©¦¦§¦¥©§§¨¨
éìö ìBëà íe÷a BðLiL¯äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé ¤¤§§¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL¯éaø .àð ìëàz ìáa Bðéà ¤¥§¡¨¦¥§©Ÿ©¨©¦
"ìMáî" øîBì ãeîìz äî "ìLa" éðà àø÷à :øîBà¯ ¥¤§¨£¦¨¥©©§©§ª¨

ãBòaî BìMa ,äëéLçMî BìMéaL àlà éì ïéà ìBëiL¤¨¥¦¤¨¤¦§¦¤¨¥¨¦§¦§
ïépî íBé¯"ìMáî ìLa" :øîBì ãeîìz¯.íB÷î ìkî ¦©¦©§©¨¥§ª¨¦¨¨

ìå øã÷ éìöì éaø dé÷tà "ìMáî ìLa" éàäåøàL §©¨¥§ª¨©§¥©¦¦§¦¤¤§¦§¨
ìMáî" Bà "ìLa ìLa" Bà àø÷ àîéì ïk íà !ïé÷Lî©§¦¦¥¥¨§¨¨¥¨¥§ª¨

ìMáî ìLa éàî ,"ìMáî¯.ézøz dpéî zòîL §ª¨©¨¥§ª¨¨§©§¦¨©§¥
íBé ãBòaî éìö ìëà :ïðaø eðz¯àð úéfëå ,áéiç ¨©¨©¨©¨¦¦§©¨§©©¦¨

äëéLçMî¯åàìa àp äî ,àðc àéîec éìö éðú÷ .áéiç ¦¤¨¥¨©¨¨¨¥¨¦§¨§¨©¨§¨
¯àð àîìLa .åàìa éìö óà¯eìëàz ìà" :áéúk ©¨¦§¨¦§¨¨¨§¦©Ÿ§

äìéla "äfä äìéla øNaä úà eìëàå" :áéúëc ?ïìðî éìö àlà "àð epnî¯íBia ,ïéà¯.àì ¦¤¨¤¨¨¦§¨©¦§¦§¨§¤©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦©¨
åàì ìëå ,àeä äNò ììkî àaä åàì éàääNò ììkî àaä¯épî àä :àcñç áø øîà !äNò ©¨©¨¦§¨£¥§¨¨©¨¦§¨£¥£¥¨©©¦§¨¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iriax meil)

íézL ä÷BìElk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦©Ÿ§
'`p EPOn(h ai zeny)'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ¦¤¨©Ÿ§¦¤

'W` ilv m` iM(my)gqt lk` m` oke ,íézL ä÷Bì ìMeáîizy - ¦¦§¦¥§¨¤§©¦
lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨

'miOA(my)ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ©¨¦©Ÿ§¦¤¦¦§¦
zifk epnn lk` m`e .'W`e àðzifkìL ä÷Bì ,ìMeáîL,zeiwln ¥¨§¨¤¨Ÿ

ly e`ld meyn zg`e ,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`©Ÿ§¦¤¨
ly e`ld meyn zg`e ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦

.'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
epnn elk`z l`' ly sqepd e`ld lr zewlnd iabl zxg` drc

:'y` ilv m` ik 'ebeúBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaà- ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨
epi` lyean e` `p gqt lke`d okle ,mixeqi` dnk ekeza lleky
meyn ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr dwel©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥

.ilv mpi`y mileyia ipin dnk xeq`l llek df e`ly
:iia` zrca zehiy izyéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr od xary ,lyean `edyk e` `p `edyk gqt lk`y
e`ld lr ode ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly illkd©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
e`ld lr zg` zewln dwely oeik ,el` mixeqi` ly ihxtd

j` .illkd e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtdé÷ì úäéî àãç- £¨¦©¨¥
oebk ,illkd e`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a
e`ld meyn ezewldl oi`y ,`ixah inga lyean `edyk elk`y
epi`y oeik ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly ihxtd©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦
epi`y] '`p' ly ihxtd e`ld meyn `l mbe ,y`d zcleza lyean
e`ld meyn dwely iia` dcen ,'`p' epi`y oeik ,[ixnbl ielv

.y` ilv epi`yk gqt xya zlik` ly illkd
eéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -é÷ì àì énð àãçmb - ¦¨§¨§¦£¨©¦Ÿ¨¥

e`ld lr xary lr zg` zewln `l` eaiigl ep`a `ly ote`a
dwel epi` illkdmeyn ,déåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
'FWicA xFW mqgz(c dk mixac)zewln aeig ipic micnl epnny ©§Ÿ§¦

.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,dxezay oie`ld lka
,miapr ly mibfe mipvxg zlik`a xeq`y ,xifpa dnec zwelgn

:mlk` m` dwel zeiwln dnk,øîà àáøm`ìëàxifpdâæ ¨¨¨©¨©¨
[miapr ztilw-]íézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦

'lk`i `l bf'(c e xacna)dUri xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¨ŸŸ¥¦Ÿ£¤¥¨¤
'lk`i `l 'ebe oiId otBn(my)xifpd lk` m` oke ,ïöøçipirxb-] ¦¤¤©©¦ŸŸ¥©§¨

[miapríézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦
'lk`i `l 'ebe miPvxgn'(my)xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

lk` m`e .'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUriìL ä÷Bì ,ïöøçå âæL ¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥¨§©§¨¤¨Ÿ
e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l bf' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln¨ŸŸ¥
xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l 'ebe miPvxgn' ly¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

.'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥
,úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaàovxg e` bf lke`d okle ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨

`l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn dwel epi`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦Ÿ
miapr ,mibf ,mipvxg mdy ,mixeqi` dnk llek `edy iptn ,'lk`iŸ¥

.mdialele miptb ilre ,miyaie migl
:zehiy izy exn`p o`k mbéøîàc àkéàzrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

iia`é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr ode ihxtd e`ld lr od xary ,ovxg e` bf lk`y
e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtd e`ld lr dwely oeik ,illkd

j` ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly illkdàãç ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥£¨
é÷ì úäéîe`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a - ¦©¨¥

dwely iia` dcen ,mdialele miptb ilr lk`y oebk ,illkd
e .zg` zewlnéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -énð àãç ¦¨§¨§¦£¨©¦

é÷ì àìe`ld meyn zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a mb - Ÿ¨¥
meyn ,dwel epi` ,illkddéåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,'FWicA xFW mqgz©§Ÿ§¦

gqt oaxw zlik` xeqi` ly epnf oipra `ziixa d`ian `xnbd
:`p `edykàð úéfk ìëà ,ïðaø eðzgqt axra gqt oaxwnîãBòa ¨©¨¨¨©©©¦¨¦§

øeèt ,íBélk` m` mpn` ,zewlnnàð úéfkgqt lila,äëéLçMî ¨©©¦¨¦¤£¥¨
áéiçzlik` zevn onfa `l` bdep `p zlik` xeqi` oi`y ,zewln ©¨

.okl mcew `le ,gqt lila `edy gqtd
m` :gqtd oaxw zlik` mewn oipra `ziixaa ztqep dkldìëà̈©

gqtd oaxwnéìö úéfkgqt axraíBé ãBòaî,cg` mewnaìñt àì ©©¦¨¦¦§Ÿ¨©
z`î Bîöòmr gqt lila elke`léðadäøeáçlr mdnr dpnpy ©§¦§¥£¨

dpi` epnfa `ly gqtd zlik`y oeik ,xg` mewna df gqt
mewna gqtd oaxw z` lek`ln elqetl dlirend dlik` zaygp

gqtd oaxwn lk` m` mpn` .xg`éìö úéfkgqt lilaäëéLçMî ©©¦¨¦¦¤£¥¨
,cg` mewnaìñtz`î Bîöòmr elk`läøeáçä éðadpnpy ¨©©§¦§¥©£¨

zenewn ipya gqtd z` lek`l ozip `ly oeik ,xg` mewna mdnr
.zexeag izya e`

:mei ceran `p zlik` lr xehtd xewn z` zxxany `ziixaàéðz©§¨
Cãéà,[zxg` `ziixaa-]ìBëém`y ,xnel ziidúéfk ìëàon ¦¨¨¨©©©¦

`edyk gqtdàðgqt axraáéiç àäé ,íBé ãBòaîmeyn zewln ¨¦§§¥©¨
,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr xaryïéãå[xnege lw-],àeä ©Ÿ§¦¤¨§¦

éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa äîezry `id f`y gqt lila m` - ©§¨¨¤¤§§¡¨¦
xn`py ,ielv gqt oaxw zlik` zevn meiw(g ai zeny)z` Elk`e'§¨§¤

,'W` ilv dGd dliNA xUAda BðLéxeqi`ìa'[l`-]'àð ìëàz- ©¨¨©©§¨©¤§¦¥¤§§©©Ÿ©¨
,`p gqt oaxw zlik` xeqi` ea xn`péìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡¨¦

gqt zlik` zevn meiw onf epi` f`y mei ceran gqt axra -
,ielvàð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéàoaxw zlik`y xn`p `l ike - ¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

.dxeq` `p `edyk gqtd
Bà`nyàìdxeq`y xn`p zxg` `xaqn j` ,df xneg lw yexcp Ÿ

dxq`p `ly xn`pe siqep s`e ,mei ceran gqt axra `p zlik`
wx `ny ,xn`p jke .gqt lila `p zlik`ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡

éìöceran gqt axra epiidc ,ielv gqt zlik`a deevn epi`y - ¨¦
,meia BðLéxeqi`,àð ìëàz ìaj`,éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidcàð ìëàz ìáa Bðéàgqt zlik` dxq`p `l - ¥§©Ÿ©¨
.`p `edyk
dîúz ìàåly xeqi`d xn`p `l devnd onfay ef `xaq lr §©¦§©
,`p zlik`éøäLs` dlik`a gqtd xq`p mei ceran gqt axra ¤£¥

gqt lil ribdyne ,ielv `edykøzeägqtdBììkîllkn - ©¦§¨
exeqi`ìöàzlik`,éìö,dxzed `p zlik` s`y xnel yi okle ¥¤¨¦

,ok xn`p `ly icke .gqt lila dilr dwli `leøîBì ãeîìz- ©§©
aezkd epcnln(h ai my)íéna ìMeáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà'©Ÿ§¦¤¨¨¥§¨©¨¦

øîBì ãeîìz ïéàL ,'Là éìö íà ékxnel jxev oi`y -éìö íà ék' ¦¦§¦¥¤¥©§©¦¦§¦
,'Làmcewd weqta xn`p xak ixdy(g ai my)xUAd z` Elk`e' ¥§¨§¤©¨¨

,'W` ilv dGd dliNA,'Là éìö íà ék' øîBì ãeîìz äîe`a `l` ©©§¨©¤§¦¥©©§©¦¦§¦¥
aezkdéìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,Eì øîBìdeevn dz`y - ©§§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidc ,ielv `edyk gqt zlik`aàð ìëàz ìáa BðLé¤§§©Ÿ©¨
j` ,`p `edyk elk`l `ly mb deevn dz` -íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§

éìö ìBëàmei ceran epiidc ,ielv `edyk elk`l deevn jpi`y - ¡¨¦
s` ,gqt axraàð ìëàz ìáa Bðéàelk`l `ly deevn jpi` - ¥§©Ÿ©¨

.`p `edyk
:df weqta zxg` dyxc,øîBà éaø,le`yl yi'ìLa' éðà àø÷à- ©¦¥¤§¨£¦¨¥

,lyean gqt zlik` xeq`l rcpy ick 'lya' aezk didiy ic ixd
eøîBì ãeîìz äîaezkd ztqed epcnll `a dn -.'ìMeáî'yie ©©§©§¨

,aiydlìBëiL,xnel ziidéì ïéàlr zewln aiigziy xnel ¤¨¥¦
lyean gqt zlik`àlàk,äëéLçMî BìMéaLepnf xwir `edy ¤¨¤¦§¦¤£¥¨

m` j` ,gqtd lyBìMagqt axraíBé ãBòaîdkiygyn elk`e ¦§¦§
,gqt lilaïépî,zewln aiig df ote`a mbyøîBì ãeîìzepcnln - ¦©¦©§©

aezkd'ìMeáî ìLa','lyean' zaiz xeziae zelitka xn`py ¨¥§¨
lyean gqt zlik` xeqi` lr xaery epcnll,íB÷î ìkîs` ¦¨¨

.ezlik` onfa `ly lyazpyk
:df weqtn iax zyxc lr `iyewéàäåly ef zelitk ixde -ìLa' §©¨¥

dé÷tà 'ìMeáîdpnn yxc xak -éaølirl `ziixaa envr(`"r) §¨©§¥©¦
ì`edyk gqtd zlik` xeq`øã÷ éìöan -`la dxicwa lye §§¦¥¨
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המשך לעמוד נקק



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

zhiyk,àéðúc ,àéä äãeäé éaøzlra dnda zycwd iabl xn`p ©¦§¨¦§©§¨
men(bk ak `xwie)e'BúBà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLxcplE §¨¤¨©§¨§¨¨©£¤§¥¤

mixcep oi` ,el` minen mda yiy dy e` xey ,xnelk ,'dvxi `lŸ¥¨¤
mze` miyicwn `l` ,gafnd iab lr maixwdl oaxwl myicwdl
wiecne .ziad wca ikxv mdinca `iadle mxknl zpn lr dacpl

wxy ,'eze`' zaiznBúBà,men zlra dnda epiidcñétúî äzà©¨©§¦
[yicwn-]ìzyecwñétúî äzà éàå ,úéaä ÷ãadz` oi` j` - ¦¤¤©©¦§¦©¨©§¦

zenda yicwníéîéîzmaixwdl miie`xd men mda oi`y epiidc §¦¦
,gafnd iab lríéîéîz ñétúnä ìk ,eøîà ïàkî .úéaä ÷ãáì§¤¤©©¦¦¨¨§¨©©§¦§¦¦

a øáBò ,úéaä ÷ãáìzevn'äNò'.'Fz` dUrY dacp' ly eféì ïéà §¤¤©©¦¥§£¥§¨¨©£¤Ÿ¥¦
dfn cenllàlàxaer ziad wcal mininz yicwndy,äNòa ¤¨©£¥

axeqi`ïépî 'äNòú àì',xaer `edyøîBì ãeîìzepcnln - §Ÿ©£¤¦©¦©§©
ef dyxt zligza aezkd(fi ak my),'øîàl äLî ìà 'ä øaãéå'weqte ©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

dfdlek äLøtä ìk ìò ãnéì,ef dyxta xn`py dn lk lr - ¦¥©¨©¨¨¨¨
àäiLxdfen eilr xaerd.äãeäé éaø éøác ,'äNòú àì'a ¤§¥§Ÿ©£¤¦§¥©¦§¨

:df cenil zyxca mixe`ia ipyòîLî éàî ,àøt÷ øáì éaø Bì øîà̈©©¦§©©¨¨©©§©
.'dyrz `l' xeqi` jka yiy df weqta rnyn cvik -Bì øîàxa ¨©

,`xtwáéúëcea xn`py -,'øîàì'[zeaiz iy`x-] oewixhep `ede ¦§¦¥Ÿ
,'íéøáca øîàð ,àì'mixaca xn`p 'dyrz `l' xeqi` xnelk Ÿ¤¡©©§¨¦
.ef dyxta mixen`d

eéøîà áø éa,ef dyxca xg` xe`ia exn` ax ly eyxcn ziaa - ¥©¨§¦
y'øîàì'[zeaiz iy`x-] oewixhep `ed,'øBîà åàì'deiv ,xnelk ¥Ÿ¨¡

mixen`d mixaca e`l xeqi` yiy mdl xen` ,dynl d"awd
.dyxta

'xn`l' oeyl da xn`py 'dyr' zevn dcedi iax zhiyly ,`vnp
xn`py dnn cenll yi ,gqta o`k s`e .'dyrz `l'k dpic

dyxtd zligza(` ai zeny)ux`A oxd` l`e dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¤¤
,mei ceran gqt axra gqtd zlik` xeqi`y ,'xn`l mixvn¦§©¦¥Ÿ

'dGd dliNA xUAd z` Elk`e' xn`py dnn cnlpy(g ai zeny)`le §¨§¤©¨¨©©§¨©¤
`id jk dxn`y `ziixade ,eilr dwele 'dyrz `l'k epicy ,meia

zhiyk.dcedi iax
:dpyna epipy'åëå íBzçð ìL BLéîLz éîody iptn ,ektyi ¥©§¦¤©§

.oivingn
:df oica zeziixa izy oia dxizqàãç éðz,zg` `ziixaa - ¨¥£¨

ïéëôBLmezgp ly eyinyz inïBøãî íB÷îajezny ,[rteyn-] §¦¦§¦§
,dxdna rwxwa mirlap oexcna micxei mdyïéëôBL ïéàåmze` §¥§¦

ïøBaLéàä íB÷îamirlap mpi` el` miny oeik ,[rwxway rwa-] ¦§¨¦§¤
zedydl xeq`e ,mivingne my mideye mitq`p `l` rwxwa

.gqta ungCãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -ïéëôBL- §©§¨¦¨§¦
s` mezgp ly eyinyz in jetyl xzen.ïøBaLéàä íB÷îa¦§¨¦§¤

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìda epipyy dpey`xd `ziixad - Ÿ©§¨¨
ote`a dxaic ,oxeayi`a mkteyl xeq`yeå÷c éLéôðcmindy - ¦§¦¦§¨

,xdn rwxwa mirlap mpi`e cg` mewna mitq`zny ,miaexn
e ,mivingne midey `l`àäda epipyy dipyd `ziixad - ¨

ote`a dxaic ,oxeayi`a mktyl xzenyeå÷ àìc éLéôð àìc- §Ÿ§¦¦§Ÿ¨
,xdn rwxwa mirlap `l` mitq`zn mpi`y ,mihren mindy

.evingiy yyg oi`e
:gqtl zevnd wva zyila oicLeìú àì äMà ,äãeäé áø øîàwva ¨©©§¨¦¨Ÿ¨

gqtl zevnleðlL íéîa àlàxg`l dlild jyna edyy - ¤¨§©¦¤¨
milelr ming mine ,ming zepiirnd oqip iniay oeik ,ea`ypy

,dqird z` uingdljyna oiirnl uegn mzedydl jixv okle
.mppvl ick dlild

:df oipra dyrnäðúî áø dLøcef dkldlaxiràéðBôtoeyla §¨¨©©§¨¨¨§¨
,ycewd oeyla mi`iwa eid `l xird dze` ipay oeikne ,ycewd
,el mikiiyy mina wx gqtl wva yell jixvy ezpeeky exaq

okledéaâì eúàå eäééaöç àîìò élek ezééà øçîìlk e`iad - §¨¨©§¥¨§¨©§©§©£§©¥
eiptl e`ae ,mdick z` xird iyp`àiî ïì áä ,déì eøîàåepl oz - §¨§¥©¨©¨

.jlyn mineäì øîà,dpzn axéøîà eúéác àiîa àðàizpeek - ¨©§£¨§©¨§¦©§¦
.oiirnl uegn dlila edyy minl dzid

:zevnl wvad zyila zetqep zekldLeìz àì äMà ,àáø Løc̈©¨¨¦¨Ÿ¨
gqtl zevnd wva z`ad zgixf mewn,änçynyd megy oeik §©¨

,evingne wvad z` mngnåokàìeze` yelzänç énçamina - §Ÿ§©¥©¨
,mivingn mdy iptn ,dnga enngzpyïî ïéôeøbä íéîa àìå§Ÿ§©¦©§¦¦

øééìenädar zyegp ly lecb cec ileyn mivnny min ixiiya - ©§¨
onfa s`e ,mixyet e` ming cinz mdy ,y`d iab lr cinz ielzy

.cecd zgzn y` oi`yåokøepzä ïî dãé déaâú àìxiqz `l - §Ÿ©§¦©¨¨¦©©
ea weqrz `l` ,egipze wvad on dici z` dy`dúà øBîâzL ãò©¤¦§¤

ìkziit`útä`la wvad ddyi m`y meyn ,zevnd ly ¨©©
.uingdl xdnn `ed zewqrzd[äëéøöe] (êéøöå)dyld dy`d §¦¨

dl eidiy ,zevnl wvad z`íéìk éðLilk ,min mi`lnãçà §¥¥¦¤¨
Ba úôh÷nLz` mda dwilgne ,eay mina dici z` zlaehy - ¤§©¤¤

,xepza dcera dvnd ipteilkäéãé úà Ba úðpönL ãçàrvn`a ¤¨¤§©¤¤¤¨¤¨
`id mdny ilkay mind on dici opvl zi`yx dpi`e .dyild
.wvade micid megn minngzn md oky ,dvnd ipt z` dwilgn

:el` zeklda wtqeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -äøáò ¦©§¨§¨§¨
dkldd lr dy`dìåäL,wvad uingd `le ,ming mina wvaeäî §¨¨©

.`l e` dlik`a md mixzen m`d ,el` zevn oic dn -
:df oica zwelgnøzeî ,øîà àøèeæ øîoeik ,el` zevn lek`l ©§¨¨©¨

e .uingd `l et`p epnny wvadyøeñà ,øîà éMà áø,olke`l ©©¦¨©¨
zevnd z` lek`l exq`e minkg eqpw ,wvad uingd `ly s`y

.epnn et`py
:ezhiy z` giken `xhef xndì àðéîà àðî ,àøèeæ øî øîà- ¨©©§¨§¨£¦¨¨

ming mina yelipy wvan et`py zevndy giken ip` okidn
,zexzenàéðúc,`ziixaa epipyy dnn -ïéúúBì ïéàmixey-] §©§¨¥§¦

z` [minaúúì íàå ,çñta ïéøBòOäm` ,oze` [dxy-]eòwaúð ©§¦©¤©§¦¨©¦§©§
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íàìåõîàé íàìîxeab eyryk Ðawri Ð

.cgi miiwzn mdipy zekln oi` .ylgãîúÐ

mzqe .uingn epi`e aeh did oiidy itl .h"itea

.`a did cnz on mdly unegåéùëòålha Ð

.uingdl xdnne ,oiid mrhøåèôÐ,xyrln

ick `l` `vn `ly ,min `l` o`k oi` ixdy

dizefgc ab lr s`e .ezcn`xng `nrheÐ

.dia liirc `ed `nlra `xitc `deiwéáøå
áééçî äãåäé.`nrhe `zefg xza lif`c Ðéëä

øîà÷inr ecygp `l :`ziinw `zipzn Ð

z` xyrln ux`dcnzdaeyg epi`y itl Ð

jkitl ,mdipiraegweldepnnon xeht Ð

.i`ncdåãùçð àîéà úéòá éàådcedi iaxe Ð

`ziinw `zipznaxehtc meyn dinrh Ð

cnzae .i`ce xyrnn elit`ipvxetc,xn`w

oipvxga min oipzepygizxne uingn `ede

oiik onf xg`l.qqezddia zile ,cnz epiide

dcedi iax ipzwc `de .`xitc `deiw `l`

aiign`ede ,min mixnya oipzepy ,`weexca Ð

ab lr s` dcedi iax aiign `edda .cnz inp

ly oiidy itl ,ezcn ick `l` `vn `lc

.mixnya x`yp mind one ,ea axern mixny

éîèøå÷,`"wixen Ð.b"exwêéðîéñå`ly Ð

.ixry xn` o`ne ihig xn` o`n drhzê"îñ
ê"îñ.ixry xn` enya j"nq yiy sqei ax Ð

jipniqe :`pixg` `pyilipqiq,ok enyy ilk Ð

) opixn`ck) (zeaezkai`e :(a,fq `rivn `aa

edpiab`ipqiqaoniq `di df ilk mye .dpw Ð

ixry xn` sqei axc ,ef `qxiblipy Ðo"iknq

.cgiåøúåäì.cgi oze` oixey Ðàçáãîãòåàúøöò.zxvr cre gqtn Ðèéî÷ãxevr Ð.eiawpnäéì éôøîÐ.elylynéôøãåèéî÷äéìleyliy el yiy inl Ð.exvrnàúðëñ
lylyny Ð.i`cn xzeiàøåéçã àéî.oiaeq in Ðåòáöãàáì åäáÐ.`"kxqàøåøéôéôëùåàãÐ,c"elbxdemiprvoiwacnwlgznyk xerd z` eazexer izy oiwacn e` ,mizyl

.mixteq ly i`n yxtn dinwle .oetiy ly gnw da zzl okxce .dar ozeyrl cgiïìåôéèíéøéùò úåðá ìù,zleq ly `idy Ðzexiiynodixeiynmixteq zepal,zewepiz icnln Ð

oletihne .miipr odyxninl ivn `l miipr zepa lyzeiprc Ð.ciq `l` zleq odl oi`letihwiacne lthn oeyl Ð.xryd xiydl oxya lr zleq e` ciq e` ,xac eze`éðú àäå
àééç éáø,mda epipy dpicn ipin rax` :xn`e ,oizipznc ipda `pniq aidie Ðoikixvd,xky ,gzek :oiieyr d`etxl e` lk`nl ixdy .one` `l oia one` oia ,mc` lkl,unege.mezife

la`onef`l` ie`x epi`,miravloleweieyr xiip = oinezgp ly olinre ,mixteq lymiayrn.c"elb oixewy wac ici lríéùð éèéùëú,wxye lgk `ed Ðminyaezelezyodix`eva

`ki` ung i`ne ,gixdl?
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àäcnzd on ezwfgy opixn`c `de Ð ipvxetca `de `weexcaÐ,ipvxetc cnzn epiid

ipweexc la`Ð.uneg mlerl miyrp mpi`e ,c`n aehêéðîéñådna"a Ð ipqiq

ely awa `vei rhiwd iab (`,eq zay) "d`vei dy`Ðj"nq jipniqe :opiqxb ,xqe` iqei iax

j"nqÐikd xninl ivn `l `kde .xzei aeh oniq `edÐ.aizk o"iya ixryc meyn

ïìåôéèm` :xn`z m`e Ð mixiyr zepa ly

axd uxize !miyp ihiykz epiid ok

ly mipta ixiin `kdc :y"pilxe`c awri epiax

.mdipt lr miltehyk jk lk qi`n `lc ,dlrn

miyp ihiykzeÐmiltehy ,dhn ly mipta epiid

.ith qi`nc xryd xiqdl
dnl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ïîL øNa ,àãéîñc¯ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨
¯éàäì élòîc éléî ìk .é÷ézò ÷ézò¯,éàäì äL÷ ©¦©¦¥¨¦¥¦§©¥§©¨¤§©

éàäì äL÷ãe¯,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî §¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨
,äéi÷ð úôe ,àzëéøà éìtìéôeïîL øNa ,àãéîñc ¦§§¥£¦¨¨©§¦¨¦§¦¨¨¨¨¥
ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöcZìk .é÷ézò ÷ézò ¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨©¦©¦¥¨

éìtìéôe ,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî éàäì äL÷ãe ,éàäì äL÷ éàäì élòîc éléî¦¥¦§©¥§©¨¤§©§¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨¦§§¥
ïLé ïééå ,ïîL øNáe ,äéi÷ð úôe ,àzëéøà¯b éleëì élòîc"éãnä øëL" .déôe¯éî déa eîøc £¦¨¨©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨¦§©¥§¥¥¥¨©¨¦§¨¥¥

ïéàéáî eéäLk ,älçza :÷çöé øa ïîçð áø øîà .éøòN déa eãLc ."éîBãàä õîBçå" .éøòN©£¥§¤¨£¦§¨¥©£¥¨©©©§¨©¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦
äãeäéî íéëñð¯BúBà ïéøB÷ eéäå ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî äãeäé ìL íðéé äéä àì §¨¦¦¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©£¦©¤§¦§¨§¦§¨¦

BúBà ïéøB÷å ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî íéiîBãà ìL íðéé ïéà åéLëòå .íúñ õîBç¤§¨§©§¨¥¥¨¤£¦¦©§¦©¤§¦§¨§¦§¦
Bæ äàìî íà "äáøçä äàìnà" :øîàpM äî íéi÷ì ,éîBãàä õîBç¯äàìî íàå ,Bæ äáøç ¤¨£¦§©¥©¤¤¡©¦¨§¨¨¢¨¨¦§¥¨£¥¨§¦§¥¨

Bæ¯:äãeäé éaø øîà ,àéðz ."õîàé íàìî íàìe" :àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨©§¨¨©©¦§¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä äðBLàøa ,äãeäéa¯éøö Bðéààlà àa Bðéà ä÷æçL éðtî ,øOòì C ¦¨¨¦¨©¥©¤¥©¨¨¤¥¨¦§©¥¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä ,åéLëòå .ãîzä ïî¯éøö.ïéiä ïî àlà àa Bðéà Bú÷æçL ,øOòì C ¦©¤¤§©§¨©¥©¤¥©¨¨¤¨¦§©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦

àöîe ,äcna íéî ïúðå ãnúîä :àéðz àäå ?àeä éøeOò øa åàì ãîz äãeäé éaø øáñå§¨©©¦§¨¤¤¨©©¥§¨©§¨©§©¥§¨©©¦©¦¨¨¨
Búcî éãk¯éà .ãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì :øîà÷ éëä !áéiçî äãeäé éaøå ,øeèt §¥¦¨¨§©¦§¨§©¥¨¦¨¨©Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤¦

àä :àéL÷ àìå .eãLçð :àîéà úéòa¯àä ,à÷ååøãa¯.éðöøeôãa'åëå éøönä íBúéæå"." ¨¥¥¨¤§§§¨©§¨¨¦§©§¨¨¦§§§¥§¦©¦§¦
áø .àçìî àzìúå ,éîèøe÷ àzìz ,éøòN àzìz :óñBé áø àðz ?éøönä íBúéæ éàî©¦©¦§¦¨¨©¥¦§¨©£¥¦§¨§§¥§¦§¨¦§¨©

,éhéç ìéiòîe éøòN ÷étî àttéðîéñåeúLå ,eäì éðçèå ,eäì eì÷å ,eäì eøz .éðñéñ C ©¨©¦©£¥§©¥¦¥§¦¨¥¦¨¥¨§§¨§§¨£¥§§¨
èéî÷c .àzøöò ãòå àçáécî eäì¯éôøãe ,déì étøî¯äøaeò äMàìe äìBçì .déì èéî÷î §¦¦§¨§©£©§¨§¨¥§©¥¥§¨¥©§¦¥§¤§¦¨¨¨

¯'åëå íéòaö ìL ïîBæå" .àzðkñìL ïìéîòå" .àaì eäa éòáöc éøåéçc àiî eîébøz àëä ." ©©§¨§¨¤©¨¦¨¨©§¦©¨§¦§¦§¨§¦§©¨©£¦¨¤
'åëå íéçaè"¯.àîäefä úáàBLå äøéã÷ ét ìò dçépnL ,LéìL äàéáä àlL äàeáz út ©¨¦©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å"ïìetéè äæ :øîà äàðæBçî éîéL áø .éôkLeàc àøeøt :àîebøz àëä " §¨¤§¦¨¨©§¨¥¨§§¨¥©¦¦§§¨¨¨©¤¦¨
éðéî äòaøà :àéiç éaø àðz àäå !?éðéà .íéiðò úBðáì BúBà úBøéiLnL íéøéLò úBða ìL¤§£¦¦¤§©§¦§£¦¦¦¦§¨¨¨©¦¦¨©§¨¨¦¥

ìLe ,äðéãîíéøéLò úBða ìL ïìetéè zøîà éàå .úeðneà éðéî äL¯?àkéà úeðneà éðéî éàî §¦¨§¨¦¥¨§¦¨§©§¦¨¤§£¦¦©¦¥¨¦¨
éàî àlàå¯ïéðòöø ìL ïìB÷ ?íéøôBñ ìL ïìB÷ éàä déì éø÷ éànà ,éôkLeàc àøeøt §¤¨©¥¨§§¨¥©©¨¥¥©¨¤§¦¨¤©§¨¦

íéøôBñ ìL ïìB÷ déì éø÷ éàîe ,éôkLeàc àøeøt íìBòì :àéòLBà áø øîà !déì àéòaéî¯ ¦¨£¨¥¨©©©£¨§¨¥¨§§¨¥©¨¥¥¨¤§¦
'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø" .ïäéúBøééð eäa ïé÷aãî éîð íéøôBñcéèéLëz ." §§¦©¦§©§¦§§¨¥¤©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦©§¦¥

ìàøNé úBða :áø øîà äãeäé áø øîàc ,íéLð éìetéè óà :àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ íéLð̈¦¨§¨©£¨¤¨¥¨©¦¥¨¦§¨©©§¨¨©©§¦§¨¥
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

àãéîñce .zleqn ieyrd mgl ±ïîL øNaepiidàìc àúøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§Ÿ
çútàe .dcli `ly xnelk ,dngx gztp `ly dfir ly ±ïLé ïéé ¦§©©¦¨¨

epiidé÷ézò ÷ézò.mipy yly ly oyi oii ± ©¦©¦¥
:milk`nd ze`ixa oipra llk zxne` `xnbdélòîc éléî ìk̈¦¥¦§©¥

éàäì,cg` xai` ze`ixal milireny milk`nd lk ±éàäì äL÷ §©¨¤§©
e` mipirl wifn all lirend xac oebk ,xg` xai`l miwifn md ±

,xg` xai`léàäì äL÷ãe,df xai`l miwifny milk`nde ±élòî §¨¤§©§©¥
éàäì,xg` xai` ze`ixal miliren ±øa[ueg±]àáéèø àìéábðfî §©©¦©§§¦¨§¦¨

,gl liabpf ±àzëéøà éìtìéôe,mikex` miltlit ±äéi÷ð úôe± ¦§§¥£¦§¨©§¦¨
,zleqn ieyrd mglïîL øNáe,dcli `ly dfir lyïLé ïééåly ¨¨¨¥§©¦¨¨

,mipy ylydéôeb éleëì élòîcixai` lk ze`ixal milireny ± ¦§©¥§¥¥
.sebd

:dpyna epipyL.éãnä øëz` miyer eid dnn zx`an `xnbd ¥¨©¨¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,icna xkyd

meyn `ed ,gqta xeq` icnd xkyyéøòN éî déa eîøc± §¨¥¥§¨¥
.mixery in ekezl miqipkny

:dpyna epipy.éîBãàä õîBçåunegd ieyr dnn zx`an `xnbd §¤¨£¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,mec` ly

meyn `ed ,gqta xeq` inec`d unegyéøòN déa eãLceidy ± §¨¥§¨¥
.evingdl ick minly mixery ekezl miqipkn

:inec`d uneg oipra `xnin d`ian `xnbdøa) ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
älçza ,(÷çöé,miiw did ycwnd ziayk -ïéàéáî eéäLkoii ¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦

lî íéëñðux`ìL íðéé äéä àì ,äãeäéipa,õéîçî äãeäédidy §¨¦¥§¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©§¦
,mikqpd zevn zekfa mpiia mrhL ãòeidïéøBòN ïëBúì ïéðúBpick ©¤§¦§¨§¦

,evingdlBúBà ïéøB÷ eéäåedevingdy xg`,íúñ õîBçmeyn §¨¦¤§¨
,df jxca dyrp did mdly uneg mzqyåéLëòåzia axgy §©§¨

ipa ly mpiia aehd mrhd lha ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd
onf eze`ne ,envrn uingdl ligzde ,dcediíéiîBãà ìL íðéé ïéà¥¥¨¤£¦¦

[mec` ux`±],ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî`edy meyne ©§¦©¤§¦§¨§¦
,aeh oii dyrp.'éîBãàä õîBç' BúBà ïéøB÷åly oiid dyrpy dne §¦¤¨£¦

`ed ,dcedi ipa ly mpii rxed xy`k ,aeh mec`øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©
aezkd xn`n dfa miiwzn ±(a ek l`wfgi)lr xS dxn` xW`' ,£¤¨§¨Ÿ©

,il` dAqp miOrd zFzlC dxAWp ,g`d ,mlWExi'äáøçä äàìnà §¨©¦¤¨¦§§¨©§¨©¦¨¥¨¥¨¦¨§¨¨¢¨¨
y micnl ep` dfne .dpaxegn ip` `lnz` -,Bæ äáøç Bæ äàìî íà¦§¥¨£¥¨

àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç Bæ äàìî íàådf weqtn ± §¦§¥¨£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
xn`py ,dler mec` zcxei dcedi m`y yexcl yi(bk dk ziy`xa)

,EcxRi KirOn miO`l ipWE ,KphaA miFb ipW ,Dl 'd xn`Ie'íàìe ©Ÿ¤¨§¥¦§¦§¥§¥§ª¦¦¥©¦¦¨¥§Ÿ
'õîàé íàìîoke ,ylg awri f` ,xeaib [mec` ia`] eyryk ± ¦§Ÿ¤¡¨

.cgi zniiwzn mdipy zekln oi`y ,jtidl
exewny ,xyrn oiprl dcedi ly uneg oica welig d`ian `xnbd

:lirl x`azpy dnaàéðz,`ziixaa epipy ±,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
aux`äðBLàøa ,äãeäémi`ian eidy ,miiw did ycwnd ziayk ± §§¨¨¦¨

y oicd did ,uingn mpii did `le mvx`n mikqpl oiiõîBç ç÷Blä©¥©¤
éøö Bðéà õøàä íòî,øOòì Cux`d mrn zexit gweld lky s` ¥©¨¨¤¥¨¦§©¥

,oxyrl jixvä÷æçL éðtîunegdy `edàa Bðéà[ieyr-]ïî àlà ¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨¦
ãîzäepi` cnzde ,mixnyd lr e` mipvxgd lr epzpy minn ± ©¤¤

meyn ,uingdy oiin ieyr epi`y i`ce la` ,xyrna aiig
uingn did `le ,mikqpd zevn zekfa aeh mpii did onf eze`ay

.llkåéLëòåmrh lhae ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd zia axgyn §©§¨
y `ed oicd ,uingdl xdnne oiidéøö õøàä íòî õîBç ç÷BläC ©¥©¤¥©¨¨¤¨¦

,øOòìmeynBú÷æçLy unegd ly.ïéiä ïî àlà àa Bðéà §©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦
dcedi iax ixacn `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna envraåikäãeäé éaø øáñyåàì ãîz §¨©©¦§¨¤¤¨
àeä éøeOò øa,xyrna aiig epi` -[ïðz] (àéðú) àäåepipy ixde ± ©©¥§¨§©

dpyna(e"n d"t zexyrn),ãnúîäe` miapr ipvxga min ozepd - ©§©¥
,lah ly oii ixnyaäcna íéî ïúðåxg`e ,ozp min dnk ccn ± §¨©©¦©¦¨

mppiq cnz eyrpyàöîemdaBúcî éãk,ozpy min zcin dze` - ¨¨§¥¦¨
øeèt.min `l` llk oii o`k oi`y oeik ,xyrnd onäãeäé éaøå ¨§©¦§¨

,áéiçîz` aiign dcedi iaxy ixd .oii lyk ezi`xne enrhy oeik §©¥
.xyrna cnzd

ziayky ,`ziixaa dcedi iax xn`y dn :`xnbd zvxzn
on `a `edy itl xyrnd on xeht unegd did miiw did ycwnd

`l` ,xyrnd on xeht cnzdy meyn epi` ,cnzdøîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
,xnel ezpeek jkãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì,exyrl `ly Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤

jkitle ,exyrl `ly eilr miqg mpi`e mdipira aeyg epi`y
.exyrln xeht ux`d mrn uneg gweld

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mlerl ,jk z`f ayiileãLçð,cnzd z` xyrl `ly ux`d inr ¤§§

àéL÷ àìåoky ,dcedi iax lr dcedi iaxnàäday ,dpyna ± §Ÿ©§¨¨
xaecn ,cnzd z` xyrl dcedi iax aiignà÷ååøãacnza - §¦§¨¨

didy oiidn ea axerny meyn xyrl aiigy ,oii ixnyn dyrpd
e .mixnya relaàäz` xyrln dcedi iax xhty `ziixaa - ¨

xaecn ,cnzdéðöøeôãaaiig epi`y ,mipvxgn dyrpd cnza ± ¦§§¨¥
ng `l` ea oi`y itl ,xyrna.ynn oii `le ixtd zevi

:dpyna epipy.'åëå éøönä íBúéæådyrp did dnn zx`an `xnbd §¥©¦§¦
zxxan .gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ixvnd mezif

:`xnbdéàîedn -.éøönä íBúéæ:`xnbd daiynàðzdpy jk ± ©¥©¦§¦¨¨
,óñBé áøda yiy zaexrzn ieyrd dwyn `ed ixvnd mezif ©¥

éøòN àzìz,mixery yily ±éîèøe÷ àzìz,mekxk yily ± ¦§¨§¨¥¦§¨§§¥
àçìî àzìúå.gln yilye ±éøòN ÷étî àtt áø`iven - §¦§¨¦§¨©¨¨©¦§¨¥

,mixeryd z` sqei ax ly ezqxibnéhéç ìéiòîemewna qipkne ± §©¥¦¥
zxne` .mihg yily dpey `ed mixery yily mewnay ,mihg df

,`xnbdéðîéñåCxn` in drhz `ly ,mixacd oexkifl oniqd ± §¦¨¨
,mixery xn` ine mihgéðñéñ,xnelk ,[mixnz ea migipny ilk-] ¦§¥

axy ,ef `qxibl oniq `di j"nq zeize` izy ea yiy df ilk my
z` mda yiy 'mixery' xn` ,j"nq ze`d z` enya yiy sqei

.j"nq ze`l eiehiaa dnecy ,o"iy ze`d
:mezifd ziiyr jxc z` zx`an `xnbdeäì eøzmze` mixey ± ¨§

,cgieäì eì÷å,y`a mze` milewe ±eäì éðçèå,mze` mipgehe ± §¨§§¨£¦§
ì eúLåàzøöò ãòå àçáécî eäcre gqtn mze` mizeye ± §¨§¦¦§¨§©£©§¨

.zereay
:d`etxl liren df dwyny zx`an `xnbdèéî÷cxevry in ± §¨¦

,eiawpndéì étøî,lylyl el mxeb ±éôøãe,leyliy el yiy ine ± §©¥¥§¨¥
déì èén÷î.eiawpn xevr didiy el mxeb ± §©¥¥

:`xnbd zniiqnäøaeò äMàìe äìBçì,[zxaern-]àzðkñdpkq ± §¤§¦¨¨¨©©§¨
.i`cn xzei lylyl mdl mxeby ,mzezyl mdl `id

:dpyna epipy.'åëå íéòaö ìL ïîBæå:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤©¨¦¨¨
eîébøz`edy ,eyxit laaa o`k -éøeéçc àiî,oiaeq in ±éòáöc ©§¦©¨§¦§¥§¨§¦

àaì eäa.minec` zexer mda miraevy ± §¦¨
:dpyna epipy.'åëå íéçaè ìL ïìéîòåolinr :edn zx`an `xnbd ©£¦¨¤©¨¦

`id migah lyútly gnwn dieyrd,LéìL äàéáä àlL äàeáz ©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦
dçépnLgahdét ìòdäøéã÷xya lyúáàBLåz`àîäefä ¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

.lk`nd jezn [jelkl-]
:dpyna epipy.'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤§¦¨¨

àîebøz`edy ,eyxit laaa o`k -éôkLeàc àøeøtly wac ± ©§¨¥¨§§§¥
.oetiy ly gnw ea ozil milibxy miprvxäàðæBçî éîéL áømy-] ©¦¦§§¨¨

[mewníéøéLò úBða ìL ïìetéè äæ ,øîàmixiyrd zepay zleq - ¨©¤¦¨¤§£¦¦
,xriyd z` xiydl ick oxya lr gexnl zelibxBúBà úBøéiLnL¤§©§

epzil ick ,ea eynzydy xg`íéiðò úBðáì.oxya lr edegxniy ¦§£¦¦
:`ziixan d`pfegn iniy ax ly eyexit lr dywn `xnbdéðéà± ¥¦

,mixiyr zepa ly oletih `ed mixteq ly olewy `ed jk m`d
àðz àäådpy ixde ±àéiç éaøungd ipin zray zxikfl oniq §¨¨¨©¦¦¨

dpen `idy xn`e ,epzpynayäðéãî éðéî äòaøàmipin ± ©§¨¨¦¥§¦¨
one` `edy oia dpicna mc` lkl d`etxl e` dlik`l mikxvpd
,inec`d uneg ,icnd xky ,ilaad gzek ,mdy ,one` epi`y oiae

,ixvnd mezifeìLeúeðneà éðéî äL,mipne`l mikxvpd mipin ± §Ÿ¨¦¥¨
.migah ly olinre ,mixteq ly olew ,mirav ly onef ,mdyéàå§¦

úøîà`ed mixteq ly olewy xn`z m`e ±úBða ìL ïìetéè ¨§©¦¨¤§
àkéà úeðneà éðéî éàî ,íéøéLò,zepne` ipin aygp `ed recn - £¦¦©¦¥¨¦¨

.dy` mzql mb jxvp `ed `lde
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קלט ezny ina cenr an sc ± iyily wxtmigqt
àãéîñã.zleq Ðàúøéôöãçúôà àìã.dcli `ly fr Ðé÷éúò ÷éúòyly ly oyi Ð

.mipyéìòîã ìëdf ilegl Ð.dfl dyw Ðlirendcg`l e` ,mipirl dyw all

i`elgzn.mixa`d x`yàìéáâðæ.`"xaifpif Ðéøòù äéá åîøãoilihny Ðin ekezl

.icna eze` oiyere .eply xky oebk ,oixeryéãîä øëùoibdep oi` minid oze`ay itl Ð

`l` xky zeyrlicnae ,mixnznxky oiyer

xky dil ixw ,eply oze` oirk oixery inn

.icndåãùãéøòù äéáoixery oipzep oiia Ð

ick minlympiiy itl .evingdlpi`e ,aeh`a e

.oixery ekezl oipzepy cr uenig iciläìéçúá
ziayk Ðmikqp oi`ian eid ,miiw ycwnd

mpiia mrh did mikqpd zekfae ,dcedin`le

.'ek uingn didäáøçä äàìîà`xwc `yix Ð

'ebe "g`d milyexil xev dxn` ori"`lnz` Ð

ondpaxeg.milyexi lyxeve.`id mec`n

íàìåõîàé íàìîxeab eyryk Ðawri Ð

.cgi miiwzn mdipy zekln oi` .ylgãîúÐ

mzqe .uingn epi`e aeh did oiidy itl .h"itea

.`a did cnz on mdly unegåéùëòålha Ð

.uingdl xdnne ,oiid mrhøåèôÐ,xyrln

ick `l` `vn `ly ,min `l` o`k oi` ixdy

dizefgc ab lr s`e .ezcn`xng `nrheÐ

.dia liirc `ed `nlra `xitc `deiwéáøå
áééçî äãåäé.`nrhe `zefg xza lif`c Ðéëä

øîà÷inr ecygp `l :`ziinw `zipzn Ð

z` xyrln ux`dcnzdaeyg epi`y itl Ð

jkitl ,mdipiraegweldepnnon xeht Ð

.i`ncdåãùçð àîéà úéòá éàådcedi iaxe Ð

`ziinw `zipznaxehtc meyn dinrh Ð

cnzae .i`ce xyrnn elit`ipvxetc,xn`w

oipvxga min oipzepygizxne uingn `ede

oiik onf xg`l.qqezddia zile ,cnz epiide

dcedi iax ipzwc `de .`xitc `deiw `l`

aiign`ede ,min mixnya oipzepy ,`weexca Ð

ab lr s` dcedi iax aiign `edda .cnz inp

ly oiidy itl ,ezcn ick `l` `vn `lc

.mixnya x`yp mind one ,ea axern mixny

éîèøå÷,`"wixen Ð.b"exwêéðîéñå`ly Ð

.ixry xn` o`ne ihig xn` o`n drhzê"îñ
ê"îñ.ixry xn` enya j"nq yiy sqei ax Ð

jipniqe :`pixg` `pyilipqiq,ok enyy ilk Ð

) opixn`ck) (zeaezkai`e :(a,fq `rivn `aa

edpiab`ipqiqaoniq `di df ilk mye .dpw Ð

ixry xn` sqei axc ,ef `qxiblipy Ðo"iknq

.cgiåøúåäì.cgi oze` oixey Ðàçáãîãòåàúøöò.zxvr cre gqtn Ðèéî÷ãxevr Ð.eiawpnäéì éôøîÐ.elylynéôøãåèéî÷äéìleyliy el yiy inl Ð.exvrnàúðëñ
lylyny Ð.i`cn xzeiàøåéçã àéî.oiaeq in Ðåòáöãàáì åäáÐ.`"kxqàøåøéôéôëùåàãÐ,c"elbxdemiprvoiwacnwlgznyk xerd z` eazexer izy oiwacn e` ,mizyl

.mixteq ly i`n yxtn dinwle .oetiy ly gnw da zzl okxce .dar ozeyrl cgiïìåôéèíéøéùò úåðá ìù,zleq ly `idy Ðzexiiynodixeiynmixteq zepal,zewepiz icnln Ð

oletihne .miipr odyxninl ivn `l miipr zepa lyzeiprc Ð.ciq `l` zleq odl oi`letihwiacne lthn oeyl Ð.xryd xiydl oxya lr zleq e` ciq e` ,xac eze`éðú àäå
àééç éáø,mda epipy dpicn ipin rax` :xn`e ,oizipznc ipda `pniq aidie Ðoikixvd,xky ,gzek :oiieyr d`etxl e` lk`nl ixdy .one` `l oia one` oia ,mc` lkl,unege.mezife

la`onef`l` ie`x epi`,miravloleweieyr xiip = oinezgp ly olinre ,mixteq lymiayrn.c"elb oixewy wac ici lríéùð éèéùëú,wxye lgk `ed Ðminyaezelezyodix`eva

`ki` ung i`ne ,gixdl?
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àäcnzd on ezwfgy opixn`c `de Ð ipvxetca `de `weexcaÐ,ipvxetc cnzn epiid

ipweexc la`Ð.uneg mlerl miyrp mpi`e ,c`n aehêéðîéñådna"a Ð ipqiq

ely awa `vei rhiwd iab (`,eq zay) "d`vei dy`Ðj"nq jipniqe :opiqxb ,xqe` iqei iax

j"nqÐikd xninl ivn `l `kde .xzei aeh oniq `edÐ.aizk o"iya ixryc meyn

ïìåôéèm` :xn`z m`e Ð mixiyr zepa ly

axd uxize !miyp ihiykz epiid ok

ly mipta ixiin `kdc :y"pilxe`c awri epiax

.mdipt lr miltehyk jk lk qi`n `lc ,dlrn

miyp ihiykzeÐmiltehy ,dhn ly mipta epiid

.ith qi`nc xryd xiqdl
dnl

1
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9

10

ïîL øNa ,àãéîñc¯ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨
¯éàäì élòîc éléî ìk .é÷ézò ÷ézò¯,éàäì äL÷ ©¦©¦¥¨¦¥¦§©¥§©¨¤§©

éàäì äL÷ãe¯,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî §¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨
,äéi÷ð úôe ,àzëéøà éìtìéôeïîL øNa ,àãéîñc ¦§§¥£¦¨¨©§¦¨¦§¦¨¨¨¨¥
ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöcZìk .é÷ézò ÷ézò ¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨©¦©¦¥¨

éìtìéôe ,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî éàäì äL÷ãe ,éàäì äL÷ éàäì élòîc éléî¦¥¦§©¥§©¨¤§©§¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨¦§§¥
ïLé ïééå ,ïîL øNáe ,äéi÷ð úôe ,àzëéøà¯b éleëì élòîc"éãnä øëL" .déôe¯éî déa eîøc £¦¨¨©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨¦§©¥§¥¥¥¨©¨¦§¨¥¥

ïéàéáî eéäLk ,älçza :÷çöé øa ïîçð áø øîà .éøòN déa eãLc ."éîBãàä õîBçå" .éøòN©£¥§¤¨£¦§¨¥©£¥¨©©©§¨©¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦
äãeäéî íéëñð¯BúBà ïéøB÷ eéäå ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî äãeäé ìL íðéé äéä àì §¨¦¦¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©£¦©¤§¦§¨§¦§¨¦

BúBà ïéøB÷å ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî íéiîBãà ìL íðéé ïéà åéLëòå .íúñ õîBç¤§¨§©§¨¥¥¨¤£¦¦©§¦©¤§¦§¨§¦§¦
Bæ äàìî íà "äáøçä äàìnà" :øîàpM äî íéi÷ì ,éîBãàä õîBç¯äàìî íàå ,Bæ äáøç ¤¨£¦§©¥©¤¤¡©¦¨§¨¨¢¨¨¦§¥¨£¥¨§¦§¥¨

Bæ¯:äãeäé éaø øîà ,àéðz ."õîàé íàìî íàìe" :àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨©§¨¨©©¦§¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä äðBLàøa ,äãeäéa¯éøö Bðéààlà àa Bðéà ä÷æçL éðtî ,øOòì C ¦¨¨¦¨©¥©¤¥©¨¨¤¥¨¦§©¥¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä ,åéLëòå .ãîzä ïî¯éøö.ïéiä ïî àlà àa Bðéà Bú÷æçL ,øOòì C ¦©¤¤§©§¨©¥©¤¥©¨¨¤¨¦§©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦

àöîe ,äcna íéî ïúðå ãnúîä :àéðz àäå ?àeä éøeOò øa åàì ãîz äãeäé éaø øáñå§¨©©¦§¨¤¤¨©©¥§¨©§¨©§©¥§¨©©¦©¦¨¨¨
Búcî éãk¯éà .ãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì :øîà÷ éëä !áéiçî äãeäé éaøå ,øeèt §¥¦¨¨§©¦§¨§©¥¨¦¨¨©Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤¦

àä :àéL÷ àìå .eãLçð :àîéà úéòa¯àä ,à÷ååøãa¯.éðöøeôãa'åëå éøönä íBúéæå"." ¨¥¥¨¤§§§¨©§¨¨¦§©§¨¨¦§§§¥§¦©¦§¦
áø .àçìî àzìúå ,éîèøe÷ àzìz ,éøòN àzìz :óñBé áø àðz ?éøönä íBúéæ éàî©¦©¦§¦¨¨©¥¦§¨©£¥¦§¨§§¥§¦§¨¦§¨©

,éhéç ìéiòîe éøòN ÷étî àttéðîéñåeúLå ,eäì éðçèå ,eäì eì÷å ,eäì eøz .éðñéñ C ©¨©¦©£¥§©¥¦¥§¦¨¥¦¨¥¨§§¨§§¨£¥§§¨
èéî÷c .àzøöò ãòå àçáécî eäì¯éôøãe ,déì étøî¯äøaeò äMàìe äìBçì .déì èéî÷î §¦¦§¨§©£©§¨§¨¥§©¥¥§¨¥©§¦¥§¤§¦¨¨¨

¯'åëå íéòaö ìL ïîBæå" .àzðkñìL ïìéîòå" .àaì eäa éòáöc éøåéçc àiî eîébøz àëä ." ©©§¨§¨¤©¨¦¨¨©§¦©¨§¦§¦§¨§¦§©¨©£¦¨¤
'åëå íéçaè"¯.àîäefä úáàBLå äøéã÷ ét ìò dçépnL ,LéìL äàéáä àlL äàeáz út ©¨¦©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å"ïìetéè äæ :øîà äàðæBçî éîéL áø .éôkLeàc àøeøt :àîebøz àëä " §¨¤§¦¨¨©§¨¥¨§§¨¥©¦¦§§¨¨¨©¤¦¨
éðéî äòaøà :àéiç éaø àðz àäå !?éðéà .íéiðò úBðáì BúBà úBøéiLnL íéøéLò úBða ìL¤§£¦¦¤§©§¦§£¦¦¦¦§¨¨¨©¦¦¨©§¨¨¦¥

ìLe ,äðéãîíéøéLò úBða ìL ïìetéè zøîà éàå .úeðneà éðéî äL¯?àkéà úeðneà éðéî éàî §¦¨§¨¦¥¨§¦¨§©§¦¨¤§£¦¦©¦¥¨¦¨
éàî àlàå¯ïéðòöø ìL ïìB÷ ?íéøôBñ ìL ïìB÷ éàä déì éø÷ éànà ,éôkLeàc àøeøt §¤¨©¥¨§§¨¥©©¨¥¥©¨¤§¦¨¤©§¨¦

íéøôBñ ìL ïìB÷ déì éø÷ éàîe ,éôkLeàc àøeøt íìBòì :àéòLBà áø øîà !déì àéòaéî¯ ¦¨£¨¥¨©©©£¨§¨¥¨§§¨¥©¨¥¥¨¤§¦
'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø" .ïäéúBøééð eäa ïé÷aãî éîð íéøôBñcéèéLëz ." §§¦©¦§©§¦§§¨¥¤©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦©§¦¥

ìàøNé úBða :áø øîà äãeäé áø øîàc ,íéLð éìetéè óà :àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ íéLð̈¦¨§¨©£¨¤¨¥¨©¦¥¨¦§¨©©§¨¨©©§¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(iying meil)

àãéîñce .zleqn ieyrd mgl ±ïîL øNaepiidàìc àúøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§Ÿ
çútàe .dcli `ly xnelk ,dngx gztp `ly dfir ly ±ïLé ïéé ¦§©©¦¨¨

epiidé÷ézò ÷ézò.mipy yly ly oyi oii ± ©¦©¦¥
:milk`nd ze`ixa oipra llk zxne` `xnbdélòîc éléî ìk̈¦¥¦§©¥

éàäì,cg` xai` ze`ixal milireny milk`nd lk ±éàäì äL÷ §©¨¤§©
e` mipirl wifn all lirend xac oebk ,xg` xai`l miwifn md ±

,xg` xai`léàäì äL÷ãe,df xai`l miwifny milk`nde ±élòî §¨¤§©§©¥
éàäì,xg` xai` ze`ixal miliren ±øa[ueg±]àáéèø àìéábðfî §©©¦©§§¦¨§¦¨

,gl liabpf ±àzëéøà éìtìéôe,mikex` miltlit ±äéi÷ð úôe± ¦§§¥£¦§¨©§¦¨
,zleqn ieyrd mglïîL øNáe,dcli `ly dfir lyïLé ïééåly ¨¨¨¥§©¦¨¨

,mipy ylydéôeb éleëì élòîcixai` lk ze`ixal milireny ± ¦§©¥§¥¥
.sebd

:dpyna epipyL.éãnä øëz` miyer eid dnn zx`an `xnbd ¥¨©¨¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,icna xkyd

meyn `ed ,gqta xeq` icnd xkyyéøòN éî déa eîøc± §¨¥¥§¨¥
.mixery in ekezl miqipkny

:dpyna epipy.éîBãàä õîBçåunegd ieyr dnn zx`an `xnbd §¤¨£¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,mec` ly

meyn `ed ,gqta xeq` inec`d unegyéøòN déa eãLceidy ± §¨¥§¨¥
.evingdl ick minly mixery ekezl miqipkn

:inec`d uneg oipra `xnin d`ian `xnbdøa) ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
älçza ,(÷çöé,miiw did ycwnd ziayk -ïéàéáî eéäLkoii ¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦

lî íéëñðux`ìL íðéé äéä àì ,äãeäéipa,õéîçî äãeäédidy §¨¦¥§¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©§¦
,mikqpd zevn zekfa mpiia mrhL ãòeidïéøBòN ïëBúì ïéðúBpick ©¤§¦§¨§¦

,evingdlBúBà ïéøB÷ eéäåedevingdy xg`,íúñ õîBçmeyn §¨¦¤§¨
,df jxca dyrp did mdly uneg mzqyåéLëòåzia axgy §©§¨

ipa ly mpiia aehd mrhd lha ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd
onf eze`ne ,envrn uingdl ligzde ,dcediíéiîBãà ìL íðéé ïéà¥¥¨¤£¦¦

[mec` ux`±],ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî`edy meyne ©§¦©¤§¦§¨§¦
,aeh oii dyrp.'éîBãàä õîBç' BúBà ïéøB÷åly oiid dyrpy dne §¦¤¨£¦

`ed ,dcedi ipa ly mpii rxed xy`k ,aeh mec`øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©
aezkd xn`n dfa miiwzn ±(a ek l`wfgi)lr xS dxn` xW`' ,£¤¨§¨Ÿ©

,il` dAqp miOrd zFzlC dxAWp ,g`d ,mlWExi'äáøçä äàìnà §¨©¦¤¨¦§§¨©§¨©¦¨¥¨¥¨¦¨§¨¨¢¨¨
y micnl ep` dfne .dpaxegn ip` `lnz` -,Bæ äáøç Bæ äàìî íà¦§¥¨£¥¨

àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç Bæ äàìî íàådf weqtn ± §¦§¥¨£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
xn`py ,dler mec` zcxei dcedi m`y yexcl yi(bk dk ziy`xa)

,EcxRi KirOn miO`l ipWE ,KphaA miFb ipW ,Dl 'd xn`Ie'íàìe ©Ÿ¤¨§¥¦§¦§¥§¥§ª¦¦¥©¦¦¨¥§Ÿ
'õîàé íàìîoke ,ylg awri f` ,xeaib [mec` ia`] eyryk ± ¦§Ÿ¤¡¨

.cgi zniiwzn mdipy zekln oi`y ,jtidl
exewny ,xyrn oiprl dcedi ly uneg oica welig d`ian `xnbd

:lirl x`azpy dnaàéðz,`ziixaa epipy ±,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
aux`äðBLàøa ,äãeäémi`ian eidy ,miiw did ycwnd ziayk ± §§¨¨¦¨

y oicd did ,uingn mpii did `le mvx`n mikqpl oiiõîBç ç÷Blä©¥©¤
éøö Bðéà õøàä íòî,øOòì Cux`d mrn zexit gweld lky s` ¥©¨¨¤¥¨¦§©¥

,oxyrl jixvä÷æçL éðtîunegdy `edàa Bðéà[ieyr-]ïî àlà ¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨¦
ãîzäepi` cnzde ,mixnyd lr e` mipvxgd lr epzpy minn ± ©¤¤

meyn ,uingdy oiin ieyr epi`y i`ce la` ,xyrna aiig
uingn did `le ,mikqpd zevn zekfa aeh mpii did onf eze`ay

.llkåéLëòåmrh lhae ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd zia axgyn §©§¨
y `ed oicd ,uingdl xdnne oiidéøö õøàä íòî õîBç ç÷BläC ©¥©¤¥©¨¨¤¨¦

,øOòìmeynBú÷æçLy unegd ly.ïéiä ïî àlà àa Bðéà §©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦
dcedi iax ixacn `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna envraåikäãeäé éaø øáñyåàì ãîz §¨©©¦§¨¤¤¨
àeä éøeOò øa,xyrna aiig epi` -[ïðz] (àéðú) àäåepipy ixde ± ©©¥§¨§©

dpyna(e"n d"t zexyrn),ãnúîäe` miapr ipvxga min ozepd - ©§©¥
,lah ly oii ixnyaäcna íéî ïúðåxg`e ,ozp min dnk ccn ± §¨©©¦©¦¨

mppiq cnz eyrpyàöîemdaBúcî éãk,ozpy min zcin dze` - ¨¨§¥¦¨
øeèt.min `l` llk oii o`k oi`y oeik ,xyrnd onäãeäé éaøå ¨§©¦§¨

,áéiçîz` aiign dcedi iaxy ixd .oii lyk ezi`xne enrhy oeik §©¥
.xyrna cnzd

ziayky ,`ziixaa dcedi iax xn`y dn :`xnbd zvxzn
on `a `edy itl xyrnd on xeht unegd did miiw did ycwnd

`l` ,xyrnd on xeht cnzdy meyn epi` ,cnzdøîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
,xnel ezpeek jkãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì,exyrl `ly Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤

jkitle ,exyrl `ly eilr miqg mpi`e mdipira aeyg epi`y
.exyrln xeht ux`d mrn uneg gweld

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mlerl ,jk z`f ayiileãLçð,cnzd z` xyrl `ly ux`d inr ¤§§

àéL÷ àìåoky ,dcedi iax lr dcedi iaxnàäday ,dpyna ± §Ÿ©§¨¨
xaecn ,cnzd z` xyrl dcedi iax aiignà÷ååøãacnza - §¦§¨¨

didy oiidn ea axerny meyn xyrl aiigy ,oii ixnyn dyrpd
e .mixnya relaàäz` xyrln dcedi iax xhty `ziixaa - ¨

xaecn ,cnzdéðöøeôãaaiig epi`y ,mipvxgn dyrpd cnza ± ¦§§¨¥
ng `l` ea oi`y itl ,xyrna.ynn oii `le ixtd zevi

:dpyna epipy.'åëå éøönä íBúéæådyrp did dnn zx`an `xnbd §¥©¦§¦
zxxan .gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ixvnd mezif

:`xnbdéàîedn -.éøönä íBúéæ:`xnbd daiynàðzdpy jk ± ©¥©¦§¦¨¨
,óñBé áøda yiy zaexrzn ieyrd dwyn `ed ixvnd mezif ©¥

éøòN àzìz,mixery yily ±éîèøe÷ àzìz,mekxk yily ± ¦§¨§¨¥¦§¨§§¥
àçìî àzìúå.gln yilye ±éøòN ÷étî àtt áø`iven - §¦§¨¦§¨©¨¨©¦§¨¥

,mixeryd z` sqei ax ly ezqxibnéhéç ìéiòîemewna qipkne ± §©¥¦¥
zxne` .mihg yily dpey `ed mixery yily mewnay ,mihg df

,`xnbdéðîéñåCxn` in drhz `ly ,mixacd oexkifl oniqd ± §¦¨¨
,mixery xn` ine mihgéðñéñ,xnelk ,[mixnz ea migipny ilk-] ¦§¥

axy ,ef `qxibl oniq `di j"nq zeize` izy ea yiy df ilk my
z` mda yiy 'mixery' xn` ,j"nq ze`d z` enya yiy sqei

.j"nq ze`l eiehiaa dnecy ,o"iy ze`d
:mezifd ziiyr jxc z` zx`an `xnbdeäì eøzmze` mixey ± ¨§

,cgieäì eì÷å,y`a mze` milewe ±eäì éðçèå,mze` mipgehe ± §¨§§¨£¦§
ì eúLåàzøöò ãòå àçáécî eäcre gqtn mze` mizeye ± §¨§¦¦§¨§©£©§¨

.zereay
:d`etxl liren df dwyny zx`an `xnbdèéî÷cxevry in ± §¨¦

,eiawpndéì étøî,lylyl el mxeb ±éôøãe,leyliy el yiy ine ± §©¥¥§¨¥
déì èén÷î.eiawpn xevr didiy el mxeb ± §©¥¥

:`xnbd zniiqnäøaeò äMàìe äìBçì,[zxaern-]àzðkñdpkq ± §¤§¦¨¨¨©©§¨
.i`cn xzei lylyl mdl mxeby ,mzezyl mdl `id

:dpyna epipy.'åëå íéòaö ìL ïîBæå:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤©¨¦¨¨
eîébøz`edy ,eyxit laaa o`k -éøeéçc àiî,oiaeq in ±éòáöc ©§¦©¨§¦§¥§¨§¦

àaì eäa.minec` zexer mda miraevy ± §¦¨
:dpyna epipy.'åëå íéçaè ìL ïìéîòåolinr :edn zx`an `xnbd ©£¦¨¤©¨¦

`id migah lyútly gnwn dieyrd,LéìL äàéáä àlL äàeáz ©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦
dçépnLgahdét ìòdäøéã÷xya lyúáàBLåz`àîäefä ¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

.lk`nd jezn [jelkl-]
:dpyna epipy.'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤§¦¨¨

àîebøz`edy ,eyxit laaa o`k -éôkLeàc àøeøtly wac ± ©§¨¥¨§§§¥
.oetiy ly gnw ea ozil milibxy miprvxäàðæBçî éîéL áømy-] ©¦¦§§¨¨

[mewníéøéLò úBða ìL ïìetéè äæ ,øîàmixiyrd zepay zleq - ¨©¤¦¨¤§£¦¦
,xriyd z` xiydl ick oxya lr gexnl zelibxBúBà úBøéiLnL¤§©§

epzil ick ,ea eynzydy xg`íéiðò úBðáì.oxya lr edegxniy ¦§£¦¦
:`ziixan d`pfegn iniy ax ly eyexit lr dywn `xnbdéðéà± ¥¦

,mixiyr zepa ly oletih `ed mixteq ly olewy `ed jk m`d
àðz àäådpy ixde ±àéiç éaøungd ipin zray zxikfl oniq §¨¨¨©¦¦¨

dpen `idy xn`e ,epzpynayäðéãî éðéî äòaøàmipin ± ©§¨¨¦¥§¦¨
one` `edy oia dpicna mc` lkl d`etxl e` dlik`l mikxvpd
,inec`d uneg ,icnd xky ,ilaad gzek ,mdy ,one` epi`y oiae

,ixvnd mezifeìLeúeðneà éðéî äL,mipne`l mikxvpd mipin ± §Ÿ¨¦¥¨
.migah ly olinre ,mixteq ly olew ,mirav ly onef ,mdyéàå§¦

úøîà`ed mixteq ly olewy xn`z m`e ±úBða ìL ïìetéè ¨§©¦¨¤§
àkéà úeðneà éðéî éàî ,íéøéLò,zepne` ipin aygp `ed recn - £¦¦©¦¥¨¦¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc migqt(iyiy meil)

Leli`k zexry odl yiå ï÷øôì eòébäoiicrì eòébä àìllkíéðL ¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦¦¨¦
,oxiydl zevexe odizexrya zeyiiazne ,jkl zeie`xdúBða§

ïúBà úBìôBè íéiðòodizexry z` zekq ±,ãéña,oxiydl ick £¦¦§¨§¦
eúìBña ïúBà úBìôBè íéøéLò úBðae ,oxiydl ickíéëìî úBða §£¦¦§¨§¤§§¨¦

oze` zeltehøîàpL ,øBnä ïîLae`ay zexrpd oipra §¤¤©¤¤¡©
izye zbixd xg` yexeyg`l(ai a xzq`),ïîLa íéLãç äML'¦¨¢¨¦§¤¤

,'øBnämcew xend onya miyceg dyy oze` mikq eid ,xnelk ©
onya onvr jeql mikln zepa jxcy rnyne ,yexeyg`l eqpkpy
zleql ezpeek 'miyp ihiykz s`' xn`y xfril` iaxe .xend

.oxry xiydl zekq mixiyrd zepay
:`xnbd zxxan .xend ony edn zxxan `xnbd.øBnä ïîL éàî©¤¤©

:`xnbd daiynúëèñ ,øîBà äéîøé øa àðeä áø.d`etxl dgyn ± ©¨©¦§§¨¥§¨©
eàaà øa äéîøé áøLéìL àéáä àlL úéæ ïîL ,øîàdyrpd ± ©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦

.mleyia yilyl eribd `ly mizifn
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥

ïéð÷étðàepipyy(:dt zegpn)epiid ,zegpnl mi`ian oi`yúéæ ïîL ©§¦¨¦¤¤©¦
ùéìL àéáä àlL.mleyia yilyl eribd `ly mizifn dyrpd ± ¤Ÿ¥¦§¦
:`xnbd zl`eyBúBà ïéëñ änìåz` zekq mikln zepa dnl ± §¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .xend onya oxyaïcòîe øòéOä úà øéMnL éðtî¦§¥¤©¦¤©¥¨§©¥
dtine aidvn -.øNaä úà¤©¨¨
:epzpyna epipyïâc ïénî àeäL ìk ,ììkä äæmdilr xaer df ixd ¤©§¨¨¤¦¦¨¨

:epzpyn z` x`al `ziixa d`ian `xnbd .gqtaàéðz,`ziixaa ©§¨
eðéðML øçàî éëå ,òLBäé éaø øîày dpynd ly `tiqaàeäL ìk ¨©©¦§ª©§¦¥©©¤¨¦¨¤

íéîëç eðî änì ,çñta øáBò äæ éøä ïâc ïéî`yixaelà úàxaery ¦¨¨£¥¤¥©¤©¨¨¨£¨¦¤¥
epl yi llkd on ixd ,'eke icnd xkye ilaad gzek oebk ,mdilr
`l` .obc ipin zyngn mda yiy xg`n mixeq` mdy zrcl

`ed mrhdïäéúBîLáe ïäa ìéâø àäiL éãky ±mdizeny z` erci §¥¤§¥¨¦¨¥¦§¥¤
yiy rci mdn el e`iaiyke ,miieyr md dnne el` mixac ly
xdfie alg yiy rci gzekae ,gqta mlke`ln xdfie ung mda

.xya mr elke`ln
:dyrn `xnbd jk lr d`ianòìwéà àáøòî øa àeääc àä ék¦¨§©©©£¨¨¦§©

ìáaì,laal oncfdy l`xyi ux` oaa didy dyrn eze`k ±äåä §¨¤£¨
déãäa àøNéa,lek`l xya enr did ±eäì øîà,[laa ipal-]eáéø÷ ¦§¨©£¥¨©§§¦
àzìéëzî éì.ztd z` ea ztll oztil il eyibd ±éøîà÷c òîL ¦¦§¥§¨¨©§¨¨§¦

çzek déì eáéø÷.gzek el eyibd dfl df mixne`y rnye ±ïåék §¦¥¨¥¨
òîLcoztild ly eny z` e`xwyLøét ,çzekmr elk`ln §¨©¨¥©

.alg ea yiy rcie enya iwa didy iptn ,xyad
:epzpyna epipyelà éøäzaexrza xenb ung] epzpyna miiepyd £¥¥

,[dywep ungeäøäæàamzlik`a oi` la` ,mlke`l `ly e`la - §©§¨¨
.epzpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd .zxk yper

:`xnbd zxxanàpz ïàîda dpyy ,epzpyn ly `pzd `ed in ± ©©¨
îçcúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õobc ipin zyngn xenb ungy ± §¨¥¨¨¨©§¥©£¤

ilaad gzek oebk ,xkip epi`e ea genipe ung epi`y xaca axrzpy
,icnd xkyeåungäL÷Bð[lk`nl ie`x epi`y rx ung±]déðéòa §§¤§¥¥

elk`ln mixdfen ,miyp ihiykz oebk ,xg` xaca axrzp `ly -
.åàìa§¨

:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàzhiyk epzpynøéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦
àéðúc ,àéä,`ziixaaøeàéLligzdy [obc ipin zyngn] wva ± ¦§©§¨¥

,dywep ung `edy ,ekxv lk ungzp `le uingdlBðúBðå ,óøOé¦¨¥§§
BìëBàäå ,Baìëìyprpíéòaøàa.zewln §©§§¨§§©§¨¦

rnyn ji` zx`ane `ziixad zpeek z` zxxan `xnbd
.zaexrza ungae dywep unga e`l yi xi`n iaxly `ziixadn

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
úøîàaezk `ziixad zligza ±àîìà ,'óøOé øeàéL'gken ± ¨§©¥¦¨¥©§¨

xe`iydyéðz øãäå ,äàðäa øeñàaezk jk xg` cine ±BðúBðå' ¨©£¨¨©£©¨¥§§
àîìà ,'Baìk éðôìxe`iydy gken ±.äàðäa øzeîzvxzn ¦§¥©§©§¨¨©£¨¨

:`xnbdøîà÷ éëä`pzd dpyy dn ,xnel `pzd zpeek jk ± ¨¦¨¨©
,'óøOé øeàéN'xe`iy epiidøéàî éaøczrcl xe`iy aygpy dn ± ¥¦¨¥§©¦¥¦

yl jixv ,eipt etiqkde zvw uingdy wva epiidc ,xi`n iaxetxe
ìzrc,øéàî éaøxe`iy okeäãeäé éaøcxe`iy aygpy dn - §©¦¥¦§©¦§¨

miwcq ea eyrpe xzei uingdy wva epiidc ,dcedi iax zrcl
etxeyl jixv ,miabg ipxwkìzrc.äãeäé éaø`pzd dpyy dne §©¦§¨

,'Baìk éðôì BðúBðå'xe`iya xaecnøéàî éaøcaygpy dna ± §§¦§¥©§§©¦¥¦
,eipt etiqkdy wva epiidc ,xi`n iax zrcl xe`iyìzrcéaø §©¦

äãeäédf xe`iy iabl `pzd dpyy dne .d`pda xzen `edy §¨
[eipt etiqkdy wva-]ïàúà ,'íéòaøàa BìëBàäå'xnel ep`a - §¨§§©§¨¦£¨

oicdìzrcøéàî éaø.ezlik` lr miwele xe`iy edfy xaeqd §©¦¥¦
:`xnbd zniiqnøéàî éaøì déì ïðéòîLiaxy ef `ziixaa x`ean ± ©§¦©¥§©¦¥¦

ungy xaeq xi`näL÷Bð[dlik`l ie`x epi`y rx ung-]déðéòa §¤§¥¥
xeq` ,xg` xaca axern epi`y -,åàìaung `ed xe`iy ixdy §¨

,mirax` eilr dwel ezrcle ,dywepïkL ìëåyøeîb ïâc õîç §¨¤¥¨¥¨¨¨
[obc ipin zyngn-]úáBøòz éãé ìò,xg` xaca axernd - ©§¥©£¤

yi ok lre ,e`l xeqi` ea yi ,oira dywep ungn xeng exeqi`y
ici lr xenb unge dywep ungy da epipyy epzpyny ,xnel

.diepy `id xi`n iax zhiyk ,e`la mxeqi` zaexrz
:epzpyn diepy in zrck zxg` drc d`ian `xnbdïîçð áø©©§¨

,øîàzrck epzpynàéä øæòéìà éaø,diepyàéðúc,`ziixaaìò ¨©©¦¡¦¤¤¦§©§¨©
zlik`ïâc õîç[obc ipin zyngn-]øeîbxaca axern epi`y ¨¥¨¨¨

,xg`,úøk LeðòeBáeøéò ìò,xg` xaca iegne axernd ung ± ¨¨¥©¥
xaer `l` ,ezlik` lr zxk yepr epi`axeqi`åàì,calaéøác §¨¦§¥

øeîb ïâc õîç ìò ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaøxaca axern epi`y ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¨¥¨¨¨
xg`,úøk Leðòla` ,xfril` iax ixackeBáeøéò ìòung ± ¨¨¥©¥

,xg` xaca axerndíeìk àìa,llk ezlik` lr xaer epi` ± §Ÿ§
.e`l xeqi`a elit`déì ïðéòîLåef `ziixan,øîàc øæòéìà éaøì §©§¦©¥§©¦¡¦¤¤§¨©

yúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçxeq`ïkL ìëå ,åàìaungyäL÷Bð ¨¥¨¨¨©§¥©£¤§¨§¨¤¥§¤
déðéòaxenb ungn xeng `edy ,xg` xaca axern epi`y ± §¥¥

epzpyny xnel yi ok lre ,e`la xeq` ,xg` xaca axrzpy
,e`l yi zaexrz ici lr xenb ungae dywep ungay da epipyy

.diepy `id xfril` iax zhiya
:`xnbd zl`ey .ongp axe dcedi ax ewlgp dna zx`an `xnbd

ïîçð áøå,diepy `id xfril` iax zhiyk epzpyny xn`yéàî §©©§¨©
àîòèy mrhd dn ±äãeäé áøk øîà àìepzpyny ,ax mya ©£¨Ÿ¨©§©§¨

:`xnbd daiyn .diepy `id xi`n iax zhiykCì øîà,ongp ax ¨©¨
àîìéc[`ny-]íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,e`la xaeryàlàung `edy ,xe`iyadéðéòa äL÷Bðepi`y-] ¤¨§¤§¥¥
,[xg` xaca axernìáàaúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçlw `edy £¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤

,dywep ungnàìmby x`ean dpyna eli`e ,e`la xaery xn` Ÿ
dvx `l jkle .e`l xeqi` yi xenb ung zaexrzaz` cinrdl

.xi`n iaxk epzpyn
:`xnbd zl`eyäãeäé áøåiax zhiyk epzpyny ax mya xn`y §©§¨

,diepy `id xi`nàîòè éàîy mrhd dn ±ïîçð áøk øîà àì ©©£¨Ÿ¨©§©©§¨
:`xnbd daiyn .diepy `id xfril` iax zhiyk epzpynyøîà̈©

Cì,dcedi axíúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¨©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨
,e`la xaeryàlàaìáà ,úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçunga ¤¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤£¨
déðéòa äL÷Bð,zaexrza xenb ungn lw `edyøîà àìxaery §¤§¥¥Ÿ¨©

.e`l yi oira dywepa mby x`ean dpyna eli`e ,e`la
:ax mya dcedi ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdàéðz©§¨

`ziixaaäãeäé áøc déúååkungy ,ax xn` dcedi ax zhiyk - §¨¥§©§¨
dxeza aezk .oira dywep ungn xeng zaexrza xenb(k ai zeny)

,'eìëàú àì úöîçî ìk''zvngn' weqta xn`p jkly xnel yie ¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `leúBaøìoebk ,ung zaexrzéãnä øëLå éìáaä çzek §©¨©©§¦§¥¨©¨¦

,éøönä íBúéæå éîBãàä õîBçå.dlik`a mixeq`yìBëéxnel ziid §¤¨£¦§¥©¦§¦¨
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xnel yie ,ung zaexrz lr zxk aiigl xewn mey oi` ,'zvngn'
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xaer `l` ,zxka yprp epi` [ung zaexrz-]axeqi`åàì.cala §¨
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y xne` eze` zrnyyBáeøéò ìòxaer xenb ung lyéaø ,åàìa ©¥§¨©¦
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המשך לעמוד נמק

ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
åòéâä àìå ï÷øôì åòéâäùíéðùìeribd `l ode ,owxtl eribd eli`k zexry odl yiy Ð

zeyeae ,mipy llkl.jk lrúåøéùòúìåñá ïúåà úåìôåèxiyne Ð.xryd z`

ïåðé÷éôðà:opz zegpna Ð:dcedi iax yxtne .`iai `l oepiwtp`oipiwtp`zif ony `ed

.'ekúëèñ.yxtzi` `l Ðøùáä úà ïãòîå.`"xiilwy` Ðïäá é÷á àäéùrciy Ð

e`iaiyk .oda xdfp `diy ,eze` oiyer od dnn

alg yiy rci gzek elgqt m` ung my yie ,

.`edàúìéëúîoztl mey Ðztllz` ea

.ztdòîùã ïåéë.gzek eny e`xwy Ðùøéô
iway Ð.alg my yiy rcie ,didàðú ïàî

xenb obc ung dil zi`c ,oizipznc Ð

axrzpy.genipy ,oira epi`e ,xg` oinai`

,rx dywep ung :inpdizi`edipiraÐ

oizipzn ipzwc .e`la ezlik` lr oixdfen

`l` ,xenb obc ung icnd xkye ilaad gzek

.xg` xaca axrzpyihiykzemiypdipira Ð

.dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywep la` ,`ed

.e`la odilr xaerc ,dxdf`a :ipzweøåàéùÐ

`lyungzpibilt "xe`iy" .ekxev lk

etiqkdy z` xe`iy ixw xi`n iax ,oizipzna

ied dcedi iaxle .evenig zlgz edfe ,eipt

ligzdy xe`iywcqilipxwk oiwc oiwcq xak

etiqkdy la` .o`kl cg`e o`kl cg` ,miabg

dcedi iaxl eiptxi`n iaxle .`id dvn Ð

:xn`w ikd `kde .`ed xenb ung miabg ipxw

sxyi xe`iy.d`pda xeq`c Ðéáøã øåàéù
,øéàîåéðô åôéñëäsxyi Ð.xi`n iaxlxe`iye

dcedi iaxc:ipzwc `tiqe .dcedi iaxl sxyi Ð

ealk iptl epzepexn`w dcedi iaxc `ail` Ð

,dilxe`iy`e.i`w xi`n iaxcelke`de

mirax`ao`z` Ð,xnelk .xi`n iaxliaxl

,xi`nelke`dxizn dcedi iaxy df xe`iyl

d`pdaopirny `nl` .mirax`d z` bteq Ð

izxz ipdn `cg dil zi`c xi`n iaxl dil

e`la dipira dywep :xn`wc ,oizipzncoebk Ð

dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywepc ,xe`iy

zeqir uingdle .xnb `le zvw uingde li`ed

xe`yk zexg`lke .e`la xn`we ,ifg `l inp

r xenb ung okyax xaqwc .zaexrz ici l

xing zaexrz ici lr :dcedidywepn.oira

`l zvngn lk"n dil `wtp dywepc e`l i`de

"elk`z.onwlck ,`ed `ieax "lk" Ðìòå
åàìá åáåøéò.onwlck "zvngn lk"n Ðéàî

äãåäé áøãë øîà àì àîòèoizipzn iwenc Ð

dipira dywep dil `xiaq ongp ax :xi`n iaxk

.zaexrz ici lr xenb ungn xengäéúååë àéðú
äãåäé áøã.xeng zaexrza xenb ung xn`c Ð

lk" `l` ,"zvngn lk" aizk `l zxk oiprl

xkye gzek .dil yxtn onwle ."ung lke`

unegegzek .oda axern xenb ung olek mezife

ipa edleke .ixry `ki` `zlz jpdae ,zt `ki`

la` .edpip dizye dlik`olinre onef,olewe

dlik` ipa e`le li`ed ,dipirae `ed dywepc

edpip:xn`c ,dcedi axck epiide .edpipz `l Ð

dywepa xfril` iax did dcen.xehtc dipira

äéì àðî åàìá åáåøéò øæòéìà éáøå`hiyt Ð

inp zxk iabe ,zvngn oeyla diwt`cn

.aizk zvngnàåääzxk iabc zvngn ÐÐ

`l` ,`z` eaexirl e`lxac zngn ungzpl

.xg`éëä éà:`ni` ,inp e`l iabc i`d Ð

ixedf`lungzp`,`z` xg` xac zngn

zaexrzc dxdf`edil `pn?éîð íúä."dzxkpe zvngn lke` lk" :aizk `d ,zxk iab Ðïéùðåò ìëì.zewln oyper ixdy ,dxezay dyrz `l lk lr zeaiig miypdy o`kn Ð
úåöî
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äîìmzepnl jixhvi` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð el` z` minkg epn

`l` opireny`l dil ded `lc :wgvi epiax uxize !zxka `le e`la ody opireny`l

zil m`pny `nw `pzc :dywd cere .zaexrz ici lr cge dipira dywepl cg ,ediipin ixz

xfril` iax `l` ,gqta xaer oi`e obc oin ody miyp ihiykz `ki` `dc ,`llk i`d dil

.dl xn`wc `ed

ïàîdywepe zaexrz ici lr xenb ung `pz

e`l i`c oizrnya rnyn e`la dipira

zewlnl dywep ung iaxzi`cÐxeqi` elit`

`nw wxtac :wgvi epiaxl dnize .ea did `l

dcez ingl ilr ixd :`xif iax ira (a,bk) oilegc

xe`iy ?edn xe`iy `iade dvnd on e` ungd on

dilr iwlcn xi`n 'xl xi`n 'xc i` ,o`ncÐ

oiprl ung iedc dil `pn `zyde .`ed ung

`xw diiaxc gqta ung ip`y `nlic ?dcez

ewlnlinp mzdc :wgvi epiax xne`e (`cixb) !z

`de .dywep ung dipin opiaxnc `xw mey `ki`

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta `ipzc

dywep ung iedc ,migetza oivingn oi` :(a,bp

mzd rnynckÐcarica la` ,dligzkl epiid

Ð.xyk

åìéàå:xn`z m`e Ð ipzw `l dipira dywep

meyn ,dil aiyg `l ikd meync `nipe

i`c :xnel yie !ongp ax xn`ck ,`ed oky lkc

`ed oky lkÐopireny`l ,ipzinl dil ded

.zxk dia zilc

åðúåðåÐ dcedi iaxl xi`n 'xc ealk iptl

,ixy dlik`a elit` `ziixe`cn

dvnc (a,bk) oilegc `nw wxta opixn`ck

.xeq` opaxcn `l` ,`id `ziilrn

àåää:wgvi epiaxl dniz Ð miyp iiez`l lk

lk ik" ,zxk iab iaizk "lk ik" ixz `d

"zvngn lke` lk ik"e "dzxkpe ung lke`

iyxc `lc opaxl elit`e !zxkl eaexir opiaxpe

`hiytc :wgvi epiax xne`e !iyxc "lk ik" ,"lk"

.`yxc meyl `z`c `xnbl dil
`wlq
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íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc :Eì øîà ?äãeäé áøk øîà àì àîòè éàî©©§¨Ÿ¨©§©§¨¨©§¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨
¯úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîç ìáà ,déðéòa äL÷eð àlà¯àîòè éàî äãeäé áøå .àì ¤¨§¤§¥¥£¨£¥¨¨¨©§¥©£¤¨§©§¨©©§¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc migqt(iyiy meil)

Leli`k zexry odl yiå ï÷øôì eòébäoiicrì eòébä àìllkíéðL ¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦¦¨¦
,oxiydl zevexe odizexrya zeyiiazne ,jkl zeie`xdúBða§

ïúBà úBìôBè íéiðòodizexry z` zekq ±,ãéña,oxiydl ick £¦¦§¨§¦
eúìBña ïúBà úBìôBè íéøéLò úBðae ,oxiydl ickíéëìî úBða §£¦¦§¨§¤§§¨¦

oze` zeltehøîàpL ,øBnä ïîLae`ay zexrpd oipra §¤¤©¤¤¡©
izye zbixd xg` yexeyg`l(ai a xzq`),ïîLa íéLãç äML'¦¨¢¨¦§¤¤

,'øBnämcew xend onya miyceg dyy oze` mikq eid ,xnelk ©
onya onvr jeql mikln zepa jxcy rnyne ,yexeyg`l eqpkpy
zleql ezpeek 'miyp ihiykz s`' xn`y xfril` iaxe .xend

.oxry xiydl zekq mixiyrd zepay
:`xnbd zxxan .xend ony edn zxxan `xnbd.øBnä ïîL éàî©¤¤©

:`xnbd daiynúëèñ ,øîBà äéîøé øa àðeä áø.d`etxl dgyn ± ©¨©¦§§¨¥§¨©
eàaà øa äéîøé áøLéìL àéáä àlL úéæ ïîL ,øîàdyrpd ± ©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦

.mleyia yilyl eribd `ly mizifn
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥

ïéð÷étðàepipyy(:dt zegpn)epiid ,zegpnl mi`ian oi`yúéæ ïîL ©§¦¨¦¤¤©¦
ùéìL àéáä àlL.mleyia yilyl eribd `ly mizifn dyrpd ± ¤Ÿ¥¦§¦
:`xnbd zl`eyBúBà ïéëñ änìåz` zekq mikln zepa dnl ± §¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .xend onya oxyaïcòîe øòéOä úà øéMnL éðtî¦§¥¤©¦¤©¥¨§©¥
dtine aidvn -.øNaä úà¤©¨¨
:epzpyna epipyïâc ïénî àeäL ìk ,ììkä äæmdilr xaer df ixd ¤©§¨¨¤¦¦¨¨

:epzpyn z` x`al `ziixa d`ian `xnbd .gqtaàéðz,`ziixaa ©§¨
eðéðML øçàî éëå ,òLBäé éaø øîày dpynd ly `tiqaàeäL ìk ¨©©¦§ª©§¦¥©©¤¨¦¨¤

íéîëç eðî änì ,çñta øáBò äæ éøä ïâc ïéî`yixaelà úàxaery ¦¨¨£¥¤¥©¤©¨¨¨£¨¦¤¥
epl yi llkd on ixd ,'eke icnd xkye ilaad gzek oebk ,mdilr
`l` .obc ipin zyngn mda yiy xg`n mixeq` mdy zrcl

`ed mrhdïäéúBîLáe ïäa ìéâø àäiL éãky ±mdizeny z` erci §¥¤§¥¨¦¨¥¦§¥¤
yiy rci mdn el e`iaiyke ,miieyr md dnne el` mixac ly
xdfie alg yiy rci gzekae ,gqta mlke`ln xdfie ung mda

.xya mr elke`ln
:dyrn `xnbd jk lr d`ianòìwéà àáøòî øa àeääc àä ék¦¨§©©©£¨¨¦§©

ìáaì,laal oncfdy l`xyi ux` oaa didy dyrn eze`k ±äåä §¨¤£¨
déãäa àøNéa,lek`l xya enr did ±eäì øîà,[laa ipal-]eáéø÷ ¦§¨©£¥¨©§§¦
àzìéëzî éì.ztd z` ea ztll oztil il eyibd ±éøîà÷c òîL ¦¦§¥§¨¨©§¨¨§¦

çzek déì eáéø÷.gzek el eyibd dfl df mixne`y rnye ±ïåék §¦¥¨¥¨
òîLcoztild ly eny z` e`xwyLøét ,çzekmr elk`ln §¨©¨¥©

.alg ea yiy rcie enya iwa didy iptn ,xyad
:epzpyna epipyelà éøäzaexrza xenb ung] epzpyna miiepyd £¥¥

,[dywep ungeäøäæàamzlik`a oi` la` ,mlke`l `ly e`la - §©§¨¨
.epzpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd .zxk yper

:`xnbd zxxanàpz ïàîda dpyy ,epzpyn ly `pzd `ed in ± ©©¨
îçcúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õobc ipin zyngn xenb ungy ± §¨¥¨¨¨©§¥©£¤

ilaad gzek oebk ,xkip epi`e ea genipe ung epi`y xaca axrzpy
,icnd xkyeåungäL÷Bð[lk`nl ie`x epi`y rx ung±]déðéòa §§¤§¥¥

elk`ln mixdfen ,miyp ihiykz oebk ,xg` xaca axrzp `ly -
.åàìa§¨

:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàzhiyk epzpynøéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦
àéðúc ,àéä,`ziixaaøeàéLligzdy [obc ipin zyngn] wva ± ¦§©§¨¥

,dywep ung `edy ,ekxv lk ungzp `le uingdlBðúBðå ,óøOé¦¨¥§§
BìëBàäå ,Baìëìyprpíéòaøàa.zewln §©§§¨§§©§¨¦

rnyn ji` zx`ane `ziixad zpeek z` zxxan `xnbd
.zaexrza ungae dywep unga e`l yi xi`n iaxly `ziixadn

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
úøîàaezk `ziixad zligza ±àîìà ,'óøOé øeàéL'gken ± ¨§©¥¦¨¥©§¨

xe`iydyéðz øãäå ,äàðäa øeñàaezk jk xg` cine ±BðúBðå' ¨©£¨¨©£©¨¥§§
àîìà ,'Baìk éðôìxe`iydy gken ±.äàðäa øzeîzvxzn ¦§¥©§©§¨¨©£¨¨

:`xnbdøîà÷ éëä`pzd dpyy dn ,xnel `pzd zpeek jk ± ¨¦¨¨©
,'óøOé øeàéN'xe`iy epiidøéàî éaøczrcl xe`iy aygpy dn ± ¥¦¨¥§©¦¥¦

yl jixv ,eipt etiqkde zvw uingdy wva epiidc ,xi`n iaxetxe
ìzrc,øéàî éaøxe`iy okeäãeäé éaøcxe`iy aygpy dn - §©¦¥¦§©¦§¨

miwcq ea eyrpe xzei uingdy wva epiidc ,dcedi iax zrcl
etxeyl jixv ,miabg ipxwkìzrc.äãeäé éaø`pzd dpyy dne §©¦§¨

,'Baìk éðôì BðúBðå'xe`iya xaecnøéàî éaøcaygpy dna ± §§¦§¥©§§©¦¥¦
,eipt etiqkdy wva epiidc ,xi`n iax zrcl xe`iyìzrcéaø §©¦

äãeäédf xe`iy iabl `pzd dpyy dne .d`pda xzen `edy §¨
[eipt etiqkdy wva-]ïàúà ,'íéòaøàa BìëBàäå'xnel ep`a - §¨§§©§¨¦£¨

oicdìzrcøéàî éaø.ezlik` lr miwele xe`iy edfy xaeqd §©¦¥¦
:`xnbd zniiqnøéàî éaøì déì ïðéòîLiaxy ef `ziixaa x`ean ± ©§¦©¥§©¦¥¦

ungy xaeq xi`näL÷Bð[dlik`l ie`x epi`y rx ung-]déðéòa §¤§¥¥
xeq` ,xg` xaca axern epi`y -,åàìaung `ed xe`iy ixdy §¨

,mirax` eilr dwel ezrcle ,dywepïkL ìëåyøeîb ïâc õîç §¨¤¥¨¥¨¨¨
[obc ipin zyngn-]úáBøòz éãé ìò,xg` xaca axernd - ©§¥©£¤

yi ok lre ,e`l xeqi` ea yi ,oira dywep ungn xeng exeqi`y
ici lr xenb unge dywep ungy da epipyy epzpyny ,xnel

.diepy `id xi`n iax zhiyk ,e`la mxeqi` zaexrz
:epzpyn diepy in zrck zxg` drc d`ian `xnbdïîçð áø©©§¨

,øîàzrck epzpynàéä øæòéìà éaø,diepyàéðúc,`ziixaaìò ¨©©¦¡¦¤¤¦§©§¨©
zlik`ïâc õîç[obc ipin zyngn-]øeîbxaca axern epi`y ¨¥¨¨¨

,xg`,úøk LeðòeBáeøéò ìò,xg` xaca iegne axernd ung ± ¨¨¥©¥
xaer `l` ,ezlik` lr zxk yepr epi`axeqi`åàì,calaéøác §¨¦§¥

øeîb ïâc õîç ìò ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaøxaca axern epi`y ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¨¥¨¨¨
xg`,úøk Leðòla` ,xfril` iax ixackeBáeøéò ìòung ± ¨¨¥©¥

,xg` xaca axerndíeìk àìa,llk ezlik` lr xaer epi` ± §Ÿ§
.e`l xeqi`a elit`déì ïðéòîLåef `ziixan,øîàc øæòéìà éaøì §©§¦©¥§©¦¡¦¤¤§¨©

yúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçxeq`ïkL ìëå ,åàìaungyäL÷Bð ¨¥¨¨¨©§¥©£¤§¨§¨¤¥§¤
déðéòaxenb ungn xeng `edy ,xg` xaca axern epi`y ± §¥¥

epzpyny xnel yi ok lre ,e`la xeq` ,xg` xaca axrzpy
,e`l yi zaexrz ici lr xenb ungae dywep ungay da epipyy

.diepy `id xfril` iax zhiya
:`xnbd zl`ey .ongp axe dcedi ax ewlgp dna zx`an `xnbd

ïîçð áøå,diepy `id xfril` iax zhiyk epzpyny xn`yéàî §©©§¨©
àîòèy mrhd dn ±äãeäé áøk øîà àìepzpyny ,ax mya ©£¨Ÿ¨©§©§¨

:`xnbd daiyn .diepy `id xi`n iax zhiykCì øîà,ongp ax ¨©¨
àîìéc[`ny-]íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,e`la xaeryàlàung `edy ,xe`iyadéðéòa äL÷Bðepi`y-] ¤¨§¤§¥¥
,[xg` xaca axernìáàaúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçlw `edy £¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤

,dywep ungnàìmby x`ean dpyna eli`e ,e`la xaery xn` Ÿ
dvx `l jkle .e`l xeqi` yi xenb ung zaexrzaz` cinrdl

.xi`n iaxk epzpyn
:`xnbd zl`eyäãeäé áøåiax zhiyk epzpyny ax mya xn`y §©§¨

,diepy `id xi`nàîòè éàîy mrhd dn ±ïîçð áøk øîà àì ©©£¨Ÿ¨©§©©§¨
:`xnbd daiyn .diepy `id xfril` iax zhiyk epzpynyøîà̈©

Cì,dcedi axíúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¨©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨
,e`la xaeryàlàaìáà ,úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçunga ¤¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤£¨
déðéòa äL÷Bð,zaexrza xenb ungn lw `edyøîà àìxaery §¤§¥¥Ÿ¨©

.e`l yi oira dywepa mby x`ean dpyna eli`e ,e`la
:ax mya dcedi ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdàéðz©§¨

`ziixaaäãeäé áøc déúååkungy ,ax xn` dcedi ax zhiyk - §¨¥§©§¨
dxeza aezk .oira dywep ungn xeng zaexrza xenb(k ai zeny)

,'eìëàú àì úöîçî ìk''zvngn' weqta xn`p jkly xnel yie ¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `leúBaøìoebk ,ung zaexrzéãnä øëLå éìáaä çzek §©¨©©§¦§¥¨©¨¦

,éøönä íBúéæå éîBãàä õîBçå.dlik`a mixeq`yìBëéxnel ziid §¤¨£¦§¥©¦§¦¨
mbyLeðò àäémzlik` lrøîBì ãeîìz ,úøk(eh ai my)ìëà ìk ék' §¥¨¨¥©§©¦¨Ÿ¥

'äúøëðå õîç`le 'ung' aezk zxk aeig oiprly oeike ,'ebe ¨¥§¦§§¨
xnel yie ,ung zaexrz lr zxk aiigl xewn mey oi` ,'zvngn'

wxyìòzlik`øeîb ïâc õîçoiraå ,úøk Leðòeli`Báeøéò ìò ©¨¥¨¨¨¨¨¥§©¥
xaer `l` ,zxka yprp epi` [ung zaexrz-]axeqi`åàì.cala §¨

:di`xd z` `xnbd zniiqnøîàc déì úòîL ïàîdf `ed in ± ©¨§©¥§¨©
y xne` eze` zrnyyBáeøéò ìòxaer xenb ung lyéaø ,åàìa ©¥§¨©¦

,àéä øæòéìàok m`e ,lirl ongp ax `iady `ziixaa epipyy enk ¡¦¤¤¦
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המשך לעמוד נמק

ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
åòéâä àìå ï÷øôì åòéâäùíéðùìeribd `l ode ,owxtl eribd eli`k zexry odl yiy Ð

zeyeae ,mipy llkl.jk lrúåøéùòúìåñá ïúåà úåìôåèxiyne Ð.xryd z`

ïåðé÷éôðà:opz zegpna Ð:dcedi iax yxtne .`iai `l oepiwtp`oipiwtp`zif ony `ed

.'ekúëèñ.yxtzi` `l Ðøùáä úà ïãòîå.`"xiilwy` Ðïäá é÷á àäéùrciy Ð

e`iaiyk .oda xdfp `diy ,eze` oiyer od dnn

alg yiy rci gzek elgqt m` ung my yie ,

.`edàúìéëúîoztl mey Ðztllz` ea

.ztdòîùã ïåéë.gzek eny e`xwy Ðùøéô
iway Ð.alg my yiy rcie ,didàðú ïàî

xenb obc ung dil zi`c ,oizipznc Ð

axrzpy.genipy ,oira epi`e ,xg` oinai`

,rx dywep ung :inpdizi`edipiraÐ

oizipzn ipzwc .e`la ezlik` lr oixdfen

`l` ,xenb obc ung icnd xkye ilaad gzek

.xg` xaca axrzpyihiykzemiypdipira Ð

.dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywep la` ,`ed

.e`la odilr xaerc ,dxdf`a :ipzweøåàéùÐ

`lyungzpibilt "xe`iy" .ekxev lk

etiqkdy z` xe`iy ixw xi`n iax ,oizipzna

ied dcedi iaxle .evenig zlgz edfe ,eipt

ligzdy xe`iywcqilipxwk oiwc oiwcq xak

etiqkdy la` .o`kl cg`e o`kl cg` ,miabg

dcedi iaxl eiptxi`n iaxle .`id dvn Ð

:xn`w ikd `kde .`ed xenb ung miabg ipxw

sxyi xe`iy.d`pda xeq`c Ðéáøã øåàéù
,øéàîåéðô åôéñëäsxyi Ð.xi`n iaxlxe`iye

dcedi iaxc:ipzwc `tiqe .dcedi iaxl sxyi Ð

ealk iptl epzepexn`w dcedi iaxc `ail` Ð

,dilxe`iy`e.i`w xi`n iaxcelke`de

mirax`ao`z` Ð,xnelk .xi`n iaxliaxl

,xi`nelke`dxizn dcedi iaxy df xe`iyl

d`pdaopirny `nl` .mirax`d z` bteq Ð

izxz ipdn `cg dil zi`c xi`n iaxl dil

e`la dipira dywep :xn`wc ,oizipzncoebk Ð

dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywepc ,xe`iy

zeqir uingdle .xnb `le zvw uingde li`ed

xe`yk zexg`lke .e`la xn`we ,ifg `l inp

r xenb ung okyax xaqwc .zaexrz ici l

xing zaexrz ici lr :dcedidywepn.oira

`l zvngn lk"n dil `wtp dywepc e`l i`de

"elk`z.onwlck ,`ed `ieax "lk" Ðìòå
åàìá åáåøéò.onwlck "zvngn lk"n Ðéàî

äãåäé áøãë øîà àì àîòèoizipzn iwenc Ð

dipira dywep dil `xiaq ongp ax :xi`n iaxk

.zaexrz ici lr xenb ungn xengäéúååë àéðú
äãåäé áøã.xeng zaexrza xenb ung xn`c Ð

lk" `l` ,"zvngn lk" aizk `l zxk oiprl

xkye gzek .dil yxtn onwle ."ung lke`

unegegzek .oda axern xenb ung olek mezife

ipa edleke .ixry `ki` `zlz jpdae ,zt `ki`

la` .edpip dizye dlik`olinre onef,olewe

dlik` ipa e`le li`ed ,dipirae `ed dywepc

edpip:xn`c ,dcedi axck epiide .edpipz `l Ð

dywepa xfril` iax did dcen.xehtc dipira

äéì àðî åàìá åáåøéò øæòéìà éáøå`hiyt Ð

inp zxk iabe ,zvngn oeyla diwt`cn

.aizk zvngnàåääzxk iabc zvngn ÐÐ

`l` ,`z` eaexirl e`lxac zngn ungzpl

.xg`éëä éà:`ni` ,inp e`l iabc i`d Ð

ixedf`lungzp`,`z` xg` xac zngn

zaexrzc dxdf`edil `pn?éîð íúä."dzxkpe zvngn lke` lk" :aizk `d ,zxk iab Ðïéùðåò ìëì.zewln oyper ixdy ,dxezay dyrz `l lk lr zeaiig miypdy o`kn Ð
úåöî

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

äîìmzepnl jixhvi` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð el` z` minkg epn

`l` opireny`l dil ded `lc :wgvi epiax uxize !zxka `le e`la ody opireny`l

zil m`pny `nw `pzc :dywd cere .zaexrz ici lr cge dipira dywepl cg ,ediipin ixz

xfril` iax `l` ,gqta xaer oi`e obc oin ody miyp ihiykz `ki` `dc ,`llk i`d dil

.dl xn`wc `ed

ïàîdywepe zaexrz ici lr xenb ung `pz

e`l i`c oizrnya rnyn e`la dipira

zewlnl dywep ung iaxzi`cÐxeqi` elit`

`nw wxtac :wgvi epiaxl dnize .ea did `l

dcez ingl ilr ixd :`xif iax ira (a,bk) oilegc

xe`iy ?edn xe`iy `iade dvnd on e` ungd on

dilr iwlcn xi`n 'xl xi`n 'xc i` ,o`ncÐ

oiprl ung iedc dil `pn `zyde .`ed ung

`xw diiaxc gqta ung ip`y `nlic ?dcez

ewlnlinp mzdc :wgvi epiax xne`e (`cixb) !z

`de .dywep ung dipin opiaxnc `xw mey `ki`

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta `ipzc

dywep ung iedc ,migetza oivingn oi` :(a,bp

mzd rnynckÐcarica la` ,dligzkl epiid

Ð.xyk

åìéàå:xn`z m`e Ð ipzw `l dipira dywep

meyn ,dil aiyg `l ikd meync `nipe

i`c :xnel yie !ongp ax xn`ck ,`ed oky lkc

`ed oky lkÐopireny`l ,ipzinl dil ded

.zxk dia zilc

åðúåðåÐ dcedi iaxl xi`n 'xc ealk iptl

,ixy dlik`a elit` `ziixe`cn

dvnc (a,bk) oilegc `nw wxta opixn`ck

.xeq` opaxcn `l` ,`id `ziilrn

àåää:wgvi epiaxl dniz Ð miyp iiez`l lk

lk ik" ,zxk iab iaizk "lk ik" ixz `d

"zvngn lke` lk ik"e "dzxkpe ung lke`

iyxc `lc opaxl elit`e !zxkl eaexir opiaxpe

`hiytc :wgvi epiax xne`e !iyxc "lk ik" ,"lk"

.`yxc meyl `z`c `xnbl dil
`wlq
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ì eòébä àìå ï÷øôì eòébäLúBìôBè íéiðò úBða ,íéðL ¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦§¨¦§£¦¦§
úBða ,úìBqa ïúBà úBìôBè íéøéLò úBða ,ãéqa ïúBà¨©¦§£¦¦§¨©¤§
ïîLa íéLãç äML'" :øîàpL ,øBnä ïîLa íéëìî§¨¦§¤¤©¤¤¡©¦¨¢¨¦§¤¤
:øîBà äéîøé øa àðeä áø ?øBnä ïîL éàî ."øBnä©©¤¤©©¨©¦§§¨¥
àéáä àlL úéæ ïîL :øîà àaà øa äéîøé áø ,zkèñ§©§§©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦

ïéð÷étðà :øîBà äãeäé éaø ,àéðz .LéìL¯úéæ ïîL §¦©§¨©¦§¨¥¨§¦§¦¤¤©¦
BúBà ïéëñ änìå .LéìL àéáä àlL¯øéMnL éðtî ¤Ÿ¥¦§¦§¨¨¨¦¦§¥¤©¦

àeäL ìk ììkä äæ" .øNaä úà ïcòîe øòéOä úà¤©¥¨§©¥¤©¨¨¤©§¨Ÿ¤
eðéðML øçàî éëå :òLBäé éaø øîà ,àéðz ."ïâc ïénî¦¦¨¨©§¨¨©©¦§ª©§¦¥©©¤¨¦

çñta øáBò äæ éøä ïâc ïéî àeäL ìk¯eðî änì Ÿ¤¦¨¨£¥¤¥©¤©¨¨¨
elà úà íéîëç¯ék .ïäéúBîLáe ïäa ìéâø àäiL éãk £¨¦¤¥§¥¤§¥¨¦¨¤¦§¥¤¦

àøNéa äåä ,ìááì òì÷éà àáøòî øa àeääc ,àä̈§©©©©§¨¦§©§¨¤£¨¦§¨
:éøîà÷c òîL .àzìéëzî éì eáéø÷ :eäì øîà .déãäa©£¥£©§§¦¦¦§¦§¨¨©§¨¨§¦

çzek òîLc ïåék .çzek déì eáéø÷¯.Løételà éøä" §¦¥¨¥¨§¨©¨¥©£¥¥
,úBáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçc àpz ïàî ."äøäæàa§©§¨¨©©¨©£¥¨¨¨©§¥©£
éaø :áø øîà äãeäé áø øîà ?åàìa déðéòa äL÷eðå§§¤§¥¥§¨¨©©§¨¨©©©¦
.Baìëì BðúBðå ,óøOé øeàéN :àéðúc .àéä øéàî¥¦¦§©§¨¦¦¨¥§§§©§

BìëBàäå¯øeàéN" zøîà !àéL÷ àôeb àä .íéòaøàa §¨§§©§¨¦¨¨©§¨¨§©§¦
"óøOé¯éðôì BðúBðå :éðz øãäå .äàðäa øeñà :àîìà ¦¨¥©§¨¨©£¨¨©£©¨¥§§¦§¥
Baìë¯óøOé øeàéN :øîà÷ éëä !äàðäa øzeî àîìà ©§©§¨¨©£¨¨¨¦¨¨©¦¦¨¥

¯.äãeäé éaøì äãeäé éaøc ,øéàî éaøì øéàî éaøc§©¦¥¦§©¦¥¦§©¦§¨§©¦§¨
Baìë éðôì BðúBðå¯éaøì øéàî éaøcBìëBàäå .äãeäé §§¦§¥©§§©¦¥¦§©¦§¨§¨§

íéòaøàa¯éaøì déì ïðéòîL .øéàî éaøì ïàúà §©§¨¦£¨§©¦¥¦¨§¦©¥§©¦
déðéòa äL÷eð :øéàî¯øeîb ïâc õîç ïkL ìëå ,åàìa ¥¦§¤§¥¥§¨§¨¤¥£¥¨¨¨

,àéä øæòéìà éaø :øîà ïîçð áø .úáBøòz éãé ìò©§¥©£¤©©§¨¨©©¦¡¦¤¤¦
øeîb ïâc õîç ìò :àéðúc¯Báeøéò ìò ,úøk Leðò¯éøác ,åàìaíéîëçå .øæòéìà éaø §©§¨©£¥¨¨¨¨¨¥©¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

øeîb ïâc õîç ìò :íéøîBà¯Báeøéò ìò ,úøk Leðò¯éaøì déì ïðéòîLå .íeìk àìa §¦©£¥¨¨¨¨¨¥©¥§Ÿ§§¨§¦©¥§©¦
åàìa úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîç øîàc øæòéìà¯,ïîçð áøå .déðéòa äL÷eð ïkL ìëå ¡¦¤¤§¨©£¥¨¨¨©§¥©£¤§¨§¨¤¥§¤§¥¥§©©§¨

íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc :Eì øîà ?äãeäé áøk øîà àì àîòè éàî©©§¨Ÿ¨©§©§¨¨©§¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨
¯úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîç ìáà ,déðéòa äL÷eð àlà¯àîòè éàî äãeäé áøå .àì ¤¨§¤§¥¥£¨£¥¨¨¨©§¥©£¤¨§©§¨©©§¨

íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò :Eì øîà ?ïîçð áøk øîà àì¯ïâc õîç àlà Ÿ¨©§©©§¨¨©§©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨£¥¨¨
òz éãé ìò øeîbdéðéòa äL÷eð ìáà ,úáBø¯ìk" :äãeäé áøc déúååk àéðz .øîà àì ¨©§¥©£¤£¨§¤§¥¥¨£©©§¨§¨¥§©§¨¨

"eìëàú àì úöîçî¯.éøönä íBúéæå ,éîBãàä õîBçå ,éãnä øëLå ,éìáaä çzek úBaøì ©§¤¤ŸŸ¥§©¨©©§¦§¥¨©¨¦§¤¨£¦§¦©¦§¦
úøk Leðò àäé ìBëé¯øeîb ïâc õîç ìò "äúøëðå õîç ìëà ìk ék" :øîBì ãeîìz¯ ¨§¥¨¨¥©§©¦¨Ÿ¥¨¥§¦§§¨©£¥¨¨¨

Báeøéò ìòå ,úøk Leðò¯åàìa Báeøéò ìò øîàc déì zòîL ïàî .åàìa¯øæòéìà éaø ¨¨¥§©¥§¨©¨§©§¥§¨©©¥§¨©¦¡¦¤¤
déðéòa äL÷eð eléàå ,àéä¯éaøå .déì úéì øæòéìà éaøì äL÷eð :dpéî òîL .øîà÷ àì ¦§¦§¤§¥¥¨¨¨©§©¦¨§¤§©¦¡¦¤¤¥¥§©¦

"eìëàú àì úöîçî ìk" :áéúëc ?déì àðî åàìa Báeøéò ,øæòéìà¯éëä éà¯éîð úøk ¡¦¤¤¥§¨§¨¥¦§¦¨©§¤¤ŸŸ¥¦¨¦¨¥©¦
úöîçî :àéðúãëì déì éòaéî àeää !"äúøëðå úöîçî ìëà ìk ék" áéúk àäc ,áéiçì§©¥§¨§¦¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¦¨¥¥§¦§©§¨©§¤¤

¯ïéépî øçà øác úîçî ,åéìàî õnçúpL àlà éì ïéà¯úöîçî ìk" :øîBì ãeîìz ¥¦¤¨¤¦§©¥¥¥¨¥£©¨¨©¥¦©¦©§©¨©§¤¤
éëä éà ."äúøëðå¯íúä ."ìk"î øæòéìà éaøc àîòè àlà !àúàc àeä éëäì éîð åàìc §¦§§¨¦¨¦§¨©¦§¨¦©£¨¤¨©§¨§©¦¡¦¤¤¦¨¨¨

áø øîà äãeäé áøcî ,íéLð .íéLpä úà úBaøì déì éòaéî àeää !"ìk" áéúëä ,éîð©¦¨§¦¨©¦¨¥¥§©¤©¨¦¨¦¦§©§¨¨©©
äMà Bà Léà" :àø÷ øîà ,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàc .à÷ôð̈§¨§¨©©§¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥¨©§¨¦¦¨

"íãàä úàhç ìkî eNòé ék¯éøèöéà !äøBzaL ïéLðBò ìëì äMàì Léà áeúkä äåLä,C ¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨¦§¨©¨¦§¦¨§¨¨¦¤©¨¦§§¦
à÷ìñ

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

פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקמב ina cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
àîøâ ïîæäù äùò úåöî) oiyeciwc `nw wxta ol `wtp Ð` ,hk.zexeht miypc (ì"î÷

"lk" i`d Ðzexdfenc Ðungc e`l lr zexdfenc oeike ,ungd lrdyra zeaiig Ð

li`ed ,xfril` iaxk .`nxb onfc ab lr s`e ,oey`xd dlil dvn zlik`copyielaa

"ung lke` lk"n ol `wtpc ,ung lk`z.dvn lek` mewa opyi Ðïéìëåàá éà÷"lk" Ð

ilke`a zxk iabc"lk" la` ,aizk ung

dxdf`c."zvngn lk" ,aizk lk`pa Ðéà÷
ïéìëàð äáøî ïéìëåàá.dinza Ðáéø÷é øùà

,miycw :rnyn Ð.mininz eidiyeàëéìã íúä
ïéìëåà ééåáøì:iwtp dcedi axcn miyp `dc Ð

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd

ïéìëåà ééåáøì àëéàã àëäxeqi`a miypc Ð

:lirl oxn`ck ,dcedi axcn ol iwtp `lc ,ung

.oilk`p daxne oilke` wiay `lïðáøå :ïðéëøôå
ibiltc Ðoeik ,ungc aexira xfril` iaxc`

iab aizkc "lk" `hiyt .aexira e`l edl zilc

lr `zyde ,iyxc `l "zvngn lk"c dxdf`

`l inp miyp iieaxl zxk iabc "lk" jgxk

edl `pn miyp `l`e ,iyxc?ìëiabc Ð

dicda "ik" aizk `lc ,dxdf`opiyxc `l Ð

.eaexirc ,oilk`p iieaxloilke`c zxk iab la`

"lke` lk ik" aizk.dil opiyxc Ðïðéù÷îå
ìë àîéà øæòéìà éáøå,miyp iieaxl zxkc Ð

zxkc "lk ik"oeikc .zxkl inp eaexir iieaxl Ð

iieaxl oilke` ez `kilc,oilk`p dia opiaxn Ð

.zxka eaexir lr :`ni`e .alg iab oxn`ckïéà
åìåë àìà éìlky onfa Ðxhwddon.xe`yd

åúö÷îoi`c ,mly xhwd epi`y ,zif ivg Ð

.zifkn dzegt dxhwdïééðî åáåøéòepi`yk Ð

axern `l` ,oirallapely zpbed dgpn mr

.oira opi`c ,ozzty xg`l zevnøúéä ïéà
øåñéàì óøèöîzif ivge alg zif ivg lk` Ð

zg` zaa xyaxeriy z` milyn xzid oi` Ð

ueg ,eaiigl xeqi`dlk` m`y ,xifp ixeqi`n

zg` zaa mgl zif ivge miapr zif ivg,aiig Ð

"dzyi `l miapr zxyn" :dxez dxn` ixdyÐ

ziixy lr aiigdcegl oiin `ki` i`e .oiia ezt

zifk.opiqxb `l "zxyn lke" ?`xw il dnl Ð

iqxbc zi`e`lc opaxl elit`c iyxtne ,dil

"lk" iyxc`dc ,`id `le .iyxc "lke" Ð

zxyn :`ipzckl dil `irain i`d :onwl opikxt

.xwirk mrh ozil Ð`p` :dil `nip ,`zi` m`e

icic `nrh."lke"n`l``zernynnzxync

.yixc `l "lke" ,dil `wtpìá øåàù óà
åøéè÷úzif ivg ,xeqi`l sxhvn xzid inp Ð

xe`yc unewoiaxern opi`e ,dvnc zif ivge

.xkip cg` lk `l`"ìë" ùéøãã øæòéìà éáøë
:lirl oxn`ck ,dil `wtp mzdne .lirl Ð

oiipn ezvwndil yixce ."lk" :xnel cenlz Ð

dvn zif ivge xe`y zif ivg oiipn ezvwn :ikd

.enr
åìéôà

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

à÷ìñjzrc `wlq ikid :wgvi epiaxl dniz Ð dvn lek` mewa epyiy lk `pin` jzrc

:wgvi epiax xne`e !opiywn `xneglc ,yexcl yi `kti` ,daxc` ?ikd yxcinl

,ielz dvn zlik`ac xn` ikd meyn ,diyixl yxtn `tiqc `xwc digxe`c jzrc `wlqc

dyng"c dey dxifb meyn miypl xzid xzei yexcl yi `kdc :xnel yi cere .seqa `aizkc

enk dvnn ixhtin eede ,zekeqd bgn "xyr

dkeq) "oyid" wxta `icda edl xhtc ,dkeqn

dnl :miywn yi .ipiqn dynl dkldn (`,gk

epyiy lkc meyn ziviva zeaiig oi` miyp

fphry zyialaÐiyxcck ,milicba epyiop

,wgvi epiax yexitle !mipdk iab (a,b) oikxra

yexcl `xaq `yixl `tiqnc yxitcÐdyw

`niz ike .mi`lka zeaiig miyp edi `ly jtdl

inp ikdÐrnyn (a,ci) dviac `nw wxta `de

.icinl efg `l mi`lkc

ïéàlk" wxta Ð oipn ezvwn elek `l` il

yxtn (`,gp zegpn) "dvn ze`a zegpnd

elek `l` il oi` :iia`Ðezvwn ,zifk epiidcÐ

oi` :xn`w ikdc ,mzd xn` `axe .oiipn zif ivg

wiqne .oiipn unew zvwn ,elek unew `l` il

new yic :xaq iia`c ,ediipia `ki`c mzdu

zifk epiidc ,mizif ipyn zegtaÐyxtn jkl

.zifn zegta dxhwd yic inp xaqe ,zifk elek

(`,hr onwl) "oilev cvik" wxtac ab lr s`e

xiizypy dxezay migafd lk :ryedi 'x xn`

alg zifke xya zifk odnÐ.mcd z` wxef

zifkn zegta dxhwd oi`c rnynÐepiid `kd

,mizif ipyn zegta unew yic xaqc meyn `nrh

unew ivg aezkd daixyk ok m`Ðjgxk lr

ipyn zegta unew oi` :xaq `axe .zif ivg daix

.zifn zegta dxhwd oi`e ,mizif

ïàîlr s`Ð xfril` 'x lk yixcc dil zrny

wxta "lk" yixc inp `aiwr 'xc ab

z`hg lk iab (`,at migaf) "zeaexrzd"Ð`l

`aiwr 'xk `di elit`c ,dywÐ`l mewn lkn

zaexrz `diy (xeaqiy) xninl `pz hinzyin

elit`c :wgvi epiaxl d`xp cere .zxka ung

"lk" `kd iyxc `lc opaxlÐ,`nlra iyxc

"lk" :xn`c (`,bq `nw `aa) "daexn" yixa

lk" iab ,(`,gk) dkeqc ipy wxtae .`ed `ieax

iyxc `l `kd `weece ."gxf`dÐoi`y xaca

meyn miyp oebke ,eaexir oebk ,zeaxl `xaq

:eyexit ikde ."exihwz la"c zvwn oebke ,`ywid

o`nkÐxacl elit` "lk" yixcc ,xfril` 'xk

`d`e .miyp oebke eaexir oebk ,zeaxl `xaq oi`y

."lk" iyxc `l opaxc inp xn`w

õåçinp z`hgc ab lr s` Ð xifp ixeqi`n

sxhvn xzid opgei iaxl onwl xn`w

xeqi`lÐ,z`hg aiyg `l `kd

:ixiinw `l miycwac

ïàîëepiaxl d`xp Ð lk yixcc xfril` 'xk

xzid xe`yc dil rnyn ixirfc :wgvi

eaexir iaxcne ."lk ik" xnel cenlz ,oiipn eaexir :ipzwcn ,xeqi`l sxhvnÐoiipn ezvwn :eyexit ikd diciclc .`axck epiide ,xeqi`l sxhvn xzid ok m`Ð,iia`l la` .mly zif epiid

zif ivg oiipn "ezvwn" yxtncÐeaexir daxnc `de .aiigin dicegl xeqi`c edyn`c ,xeqi`l sxhvn xzid jiiy `lÐ.xzidd ab` xeqi`d lhaziy xn` `le ,ixnbl axrznyk epiid

o`nk xn`wc `deÐ"lk" yixcc ,xfril` 'xkÐ,opaxlc meyn"lk ik" iyxcc ab lr s`Ð"zvwn" dil rnyn ixirfc :yxit i"yxe .ezvwn zeaxl `l` ,eaexir zeaxl dil `nwen `l

`d xfril` 'xk o`nk :xn`w i`n ,cere .`axk `le iia`k `l ixirf ied `lc :`cg .`aeh eyexitl il `iywe .xkip cg` lk `l` oiaxern oi`e .dvnc zif ivge ,xe`yc unew zif ivg epiid

ezvwn` dil opinwene ,iyxc "lk ik" `dc ,`iz` inp opaxkÐ,cere ?xeqi`l sxhvn xzidl `xw jixvc oeik ,zaexrz ol `pn unga :cere .qxhpewd yexitl xeqi`l sxhvn xzid epiidc

oiipn ezvwn :xnel jixv qxhpewd yexitlcÐikd e`l i`c ,cgi miaxern mpi`y xzid zif ivge xeqi` zif ivg :yexitÐxeqi`l sxhvn xzid oi`c rnyn z`hg iab onwle .aexir epiid

.dxyaa rlaiy cr :xn` `dc ,cgi xzidde xeqi`d axrziy `l m`
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BðLiL ìk "úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç̈¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©Ÿ¤¤§

ävî ìBëà íe÷a¯éLð éðäå ,õîç ìëàz ìáa BðLé §¡©¨¤§§©Ÿ©¨¥§¨¥¨¥
úåöî déì àéåäc ,ävî ìBëà íe÷a eäðúéìå ìéàBä¦§¥§§§¡©¨§¨§¨¥¦§©

àéä àîøb ïîfäL äNò¯õîç ìëàz ìáa àîéà £¥¤©§©§¨¨¦¥¨§©Ÿ©¨¥
eäì eaøúàc àzLäå .ïì òîLî à÷ ,eäðúéì éîð©¦¥§§¨©§©¨§¨§¨§¦§©§

õîç ìëàz ìáa¯éaøk ,ävî úìéëàì éîð éaøúéà §©Ÿ©¨¥¦§©¦©¦©£¦©©¨§©¦
úìéëàa úBáéiç íéLð :øæòéìà éaø øîàc .øæòéìà¡¦¤¤§¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¨©£¦©
õîç åéìò ìëàú àì" :øîàpL ,äøBz øác ävî©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥

õîç ìëàz ìáa BðLiL ìk "'åâå¯úìéëàa BðLé Ÿ¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§©£¦©
õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBä ,éîð éLð éðäå .ävî©¨§¨¥¨¥©¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

¯"ìk" éàäc úéæç éàîe .ävî ìBëà íe÷a ïðLé¤§¨§¡©¨©¨¥§©¨
!Báeøéò ééeaøì àîéà ,Báeøéò z÷tîe íéLð ééeaøì§¦¥¨¦©§©§¥¥¨§¦¥¥

ïéìëBàa éà÷ ,àøazñî¯ïéìëBàa éà÷ ,ïéìëBà äaøî ¦§©§¨¨¥§§¦©§¤§¦¨¥§§¦
é÷úî !?ïéìëàð äaøîàðeä áøc deáà ïúð áø dì ó ©§¤¤¡¨¦©§¦¨©¨¨£§©¨

äaøî àì ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå :ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦Ÿ©§¤
äîäaä ïî áìç ìëà ìk ék" :àéðz àäå ?ïéìëàð¤¡¨¦§¨©§¨¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨
,áøwéì éeàøL ïéîéîz áìç àlà éì ïéà ,"áéø÷é øLà£¤©§¦¥¦¤¨¥¤§¦¦¤¨¦¨¥

ïépî ïéîeî éìòa áìç¯."äîäaä ïî" :øîBì ãeîìz ¥¤©£¥¦¦©¦©§©¦©§¥¨
ïéépî ïéleç áìç¯,àëä àäå ."ìk ék" :øîBì ãeîìz ¥¤¦¦©¦©§©¦¨§¨¨¨

ïéìëBà àkéìc íúä !ïéìëàð äaøî à÷å ïéìëBàa éà÷c§¨¥§§¦§¨©§¤¤¡¨¦¨¨§¥¨§¦
¯ïéìëBà àkéàc àëä ,ïéìëàð äaøî¯÷éáL àì ©§¤¤¡¨¦¨¨§¦¨§¦¨¨¥

,áeøéò eäì úéìc ïðaøå .ïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì§§§¦©§¤¤¡¨¦§©¨©§¥§¥
"ìk" ?eäì àðî íéLð ,àlà .éLøc àì "ìk"¯ ¨¨¨§¦¤¨¨¦§¨§¨

:àîéà ,øæòéìà éaøå .éLøc "ìk ék" ,éLøc àì̈¨§¦¦¨¨§¦§©¦¡¦¤¤¥¨
"ìk"¯"ìk ék" ,íéLpä úà úBaøì¯úà úBaøì ¨§©¤©¨¦¦¨§©¤

"ìk ék" :àîéz éëå !Báeøéò¯Léøc àì øæòéìà éaø ¥§¦¥¨¦¨©¦¡¦¤¤¨¨¥
¯,Blek àlà éì ïéà "eøéè÷z ìa øàN" :àéðúäå§¨©§¨§Ÿ©©§¦¥¦¤¨

ïéépî Búö÷î¯ïéépî Báeøéò ."ìk" :øîBì ãeîìz ¦§¨¦©¦©§©¨¥¦©¦
¯Léøãc déì zòîL ïàî ."ìk ék" :øîBì ãeîìz©§©¦¨©¨§©§¥§¨¥

"ìk"¯.àéL÷ !"ìk ék" Léøc à÷å ,øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤§¨¨¥¦¨©§¨
äøBzaL ïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(iyiy meil)

okyàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(b eh mixac),'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì'ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` xeqi` dxezd dyiwdìkin ¨
a BðLiLdxezd ieeiv llkBðLé ,ävî ìBëà íe÷s`aieeivd llk ¤¤§¦¡©¨¤§¦

éLð éðäå .õîç ìëàz ìa,el` miype -Bäeäðúéìå ìéà[opi`e-] ©Ÿ©¨¥§¨¥¨¥¦§¥©§
adevnd llk,ävî ìBëà íe÷meyndéì àéåäc[`idy-]úåöî ¦¡©¨§¨§¨¥¦§©

(àéä) àîøb ïîfäL äLòxnelk ,`eazy devnl mxeb onfdy ± £¥¤©§©§¨¨¦
onfdy dyr zevnn zexeht miype ,dneiwl cgein onf yiy

,`nxbàîéày ywidd zngn xn`z `ny ±énð õîç ìëàz ìáa ¥¨§©Ÿ©¨¥©¦
eäðúéìcvn ung zlik`a miyp xeq`l oi` jkle ,zeevn opi` mb ± ¥©§ª

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deeydyïì òîLî à÷̈©§©¨
zexdfen miypd s`y ,ung zlik` xeqi`a xn`py 'lM' weqtd¨

.ung zlik` lr
:`xnbd dtiqeneäì eaøúàc àzLäåmiypd eaxzpy eiykre ± §©§¨§¦§©§

zexdfen od s`y 'lk'nénð éaøúéà ,õîç ìëàz ìáamb eaxzp ± §©Ÿ©¨¥¦§©¥©¦
ävî úìéëàìonfdy dyr zevn `idy it lr s` ,oey`xd dlila ©£¦©©¨

,`nxbkyxcy eníéLð ,øæòìà éaø øîàc ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø §©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¦
äøBz øác ävî úìéëàa úBáéiçonfdy dyr zevn `idy elit` ©¨©£¦©©¨§©¨

,`nxbøîàpL(my)'åâå õîç åéìò ìëàú àì'lk`Y mini zraW ¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©
y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` dywed ,'zFSn eilrBðLiL ìk ¨¨©¨¤¤§

aieeivd llka BðLé ,õîç ìëàz ìaaeigénð éLð éðäå ,ävî úìéëà ¦©Ÿ©¨¥¤§§£¦©©¨§¨¥¨¥©¦
,el` miyp mbe ±,õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBäon eaxzd ixdy ¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

,'lM' aezkda ïðLéieeivd llk.ävî ìBëà íe÷ ¨¤§¨¦¡©¨
iabl dxn`py 'lk' zaizy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd
.ung zaexrzl dpnn cenll oi`e miypd z` zeaxl d`a zxk

:xfril` iax lr `xnbd zl`eyúéæç éàîexnel zi`x dne ±éàäc ©¨¥§©
'ìk'`a ,'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta xn`pdíéLð ééeaøì ¨¨¥©§¤¤§¦§§¨§©¥¨¦

,ung lek`l `ly zeevn odyBáeøéò ú÷tîe`iven jpide ± ©§©¥
.ezlik` lr zxk aeig daxn jpi`e ung zaexrzàîéà`ny - ¥¨

`a 'lM'y xn`zBáeøéò ééeaøì.miyp daxz l`e ,zxk eilr aiigl ¨§©¥¥
:`xnbd daiynïéìëBàa éà÷ àøazñîxacnd weqtdy xazqn ± ¦§©§¨¨¥§§¦

,milke`d mc` ipaaïéìëBà äaøîj` ,milke` cer zeaxl `a ± ©§¤§¦
y xn`p m`dïéìëBàa éà÷eäaøîd mixac,ïéìëàð.ok epi` i`ce ¨¥§§¦©§¤¤¡¨¦

xacnd 'lk` lM' zxk oiprl xn`pd weqtdy xnel yi jkl¨Ÿ¥
llka od s`y ,miyp epiidc ,milke` zeaxl `a ,milke`a

.zaexrza ung epiidc ,lk`pd xac zeaxl `a `le ,xeqi`d
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±deáà ïúð áø[eia`-]àðeä áøc ©§¦¨©¨¨£©§©¨

ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå ,(ïúð áøc déøa)weqtdy mewn lka ike ± §¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦
milke`a xacnàéðz àäå ,ïéìëàð äaøî àìxn`p ,`ziixaa Ÿ©§¤¤¡¨¦§¨©§¨

alg zlik` xeqi` iabl weqta(dk f `xwie)ïî áìç ìëBà ìk ék'¦¨¥¥¤¦
áéø÷é øLà äîäaäzlk`d WtPd dzxkpe ,'dl dX` dPOn ©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤

,'diOrnéì ïéàaezkd on xeq`l cenlláìç àlàmiycw zenda ¥©¤¨¥¦¤¨¥¤
éeàøL ,ïéîéîz`edáø÷éì,weqtd wqer jka ixdy ,gafnd lr §¦¦¤¨¦§©

la`áìçmiycwïéîeî éìòagafnd lr axwil ie`x epi`yïépî ¥¤©£¥¦¦©¦
,elk`l xeq`y,'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz,dnda lk zeaxl ©§©¦©§¥¨

la` ,miycw znda alg `l` xeq`y il oi`e .men zlra elit`e
áìçzndaïéépî ïéleç,xeq`yìk ék' øîBì ãeîìz'alg lkF` ¥¤¦¦©¦©§©¦¨¥¥¤

:eziiyew z` ozp ax x`an .oileg znda alg s` zeaxlàëä àäå§¨¨¨
alg iabl o`k ixde ±éà÷caezkd wqery -,ïéìëBàaea xn`py §¨¥§§¦

,'alg lkF` lM'ïéìëàð äaøî à÷åmixne` ep` ok it lr s`e ± ¨¥¥¤§¨©§¤¤¡¨¦
.lk`pd xac `edy oileg znda alg zeaxl `ay

:`xnbd zvxzníúä,alg iabl my ±àkéìc[oi`y-]ïéìëBà ¨¨§¥¨§¦
dywedy ,ea zexeq` xak miyp ixdy ,aezkdn mzeaxl lkepy

ax xn` dcedi ax ixack dxezay mixeqi` lkl yi`l dy`lirl)

"r(`aezkdy xnel epl yi ,,ïéìëàð äaøî,oileg znda alg epiidc ©§¤¤¡¨¦
la`àëäung iabl o`k ±àkéàcyiy -ïéìëBà,aezkdn mzeaxl ¨¨§¦¨§¦

lek`l xeqi` odl oi`y mixne` epiid ieaixd ilely ,miyp epiidc
,lirl x`azpy enk ungïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì ÷éáL àì± Ÿ¨¦§§§¦©§¤¤¡¨¦

,milk`p zeaxle ,miyp epiidc ,milke`d z` zeaxln gipdl oi`

.ung zaexrz epiidc
.ung zaexrza xeqi` oi`y mixaeqd minkg zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywnïðaøålirl `ziixaa(`"r)iax lr miwlegd §©¨¨
oeik ixd ,ung zaexrz lr melk miaiign mpi`e xfril`eäì úéìc§¥§

áeøéòy `ed i`ce ,ung zaexrz lr e`l oi` mzrcly ±àì 'ìk' ¥¨Ÿ
éLøczvngn lM' weqta dxn`py 'lk' zaiz miyxec mpi`y ± ¨§¦¨©§¤¤

zaiz mb miyxec mpi` ok m`e ,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `lŸŸ¥
miyp zeaxl 'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta dxn`py 'lk'¨¥©§¤¤§¦§§¨

,ung zlik` xeqi`aeäì àðî íéLð àlàmdl oipn ok m` - ¤¨¨¦§¨§
.ung zlik`a zexeq` miypy
zaizy s` :`xnbd zvxzn,'ìk'opax,éLøc àìmpi` jkle ¨Ÿ¨§¦

,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `l zvngn lM' dxdf`dn miyxec¨©§¤¤ŸŸ¥
zeaiz mewn lkn'ìk ék'ok,éLøcung milke`d lr zxk iable ¦¨¨§¦

xn`p(hi ai zeny)zcrn `edd WtPd dzxkpe zvngn lk` lM iM'¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¤¤©¦¥£©
.miypd z` s` zeaxl yie ,'l`xUi¦§¨¥

:`xnbd dywn .xfril` iax zrca oecl zxfeg `xnbdéaøå§©¦
øæòéìàzaexrz lr zxk aiign epi`e ,zeaxl 'lk' zaiz yxecd ¡¦¤¤

jxvp 'dzxkpe zvngn lk` lM iM' aezkd ieaixy meyn ung¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨
,miyp zeaxlàîéàzaizy ezrcl xn`z -'ìk'd`a df weqtay ¥¨¨

íéLpä úà úBaøìea xn`py dne ,zxkl'ìk ék'`aúà úBaøì §©¤©¨¦¦¨§©¤
Báeøéòzxk aiign epi` recne ,ung zaexrza zxk aeig yiy ± ¥

.ung zaexrz lràîéz éëåy zegcl dvxz m`e -éaø 'ìk ék' §¦¥¨¦¨©¦
Léøc àì øæòéìà,envr ipta ieaixlàéðúäådzeiv ,`ziixaa ¡¦¤¤Ÿ¨¦§¨©§¨

dxezdeøéè÷z ìa øBàNxn`py ,gafnd lr(`i a `xwie)lM' §©©§¦¨
WaC lke x`U lk iM ,ung dUrz `l 'dl EaixwY xW` dgpOd©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¦¨§Ÿ§¨§©
,zifkn zegta dxhwd oi`y xg`ne .''dl dX` EPOn Exihwz `lŸ©§¦¦¤¦¤©

éì ïéàdf e`l lr xaeryàlàxihwdyk,Blekzifk xihwdy ¥¦¤¨
xihwd xy`k la` ,xeqi`n dnily dxhwd dzide xe`yBúö÷î¦§¨

,mly xhwd epi`y ,xe`y ly zif ivg -ïéépîxaer `ed s`y ¦©¦
,df e`laìë' øîBì ãeîìz.ezvwn elit` zeaxl 'x`Uïéépî Báeøéò ©§©¨§Ÿ¥¦©¦

dgpna lelae axern `l` ,oira did `l xihwdy xe`yd m` ±
,df e`la xaery oipn ,ozzty xg`l zevn ly zxg`øîBì ãeîìz©§©

ìë ék'.eaexir z` s` zeaxl `a 'lk ik' xn`py dne ,'x`U ¦¨§Ÿ
:`xnbd zwiicne'ìk' Léøãc déì úòîL ïàî`pzd `ed in ± ©¨§©¥§¨¦¨

,zeaxl 'lk' zaiz yxec `edy zrnyyøæòéìà éaøenk ,`ed ©¦¡¦¤¤
iax 'lk' zaiz zyxecd ef `ziixa ok m`e ,lirl x`azdy

,`id xfril`Léøc à÷åef `ziixaa yxec `ede ±,'ìë ék'gkene §¨¨¦¦¨
epi` xfril` iax recn ,dyw ok m`e .'lk ik' yxec xfril` iaxy
zaexrz lr zxk aeig gqta ung oipra aezkd 'lk ik'n daxn

:`xnbd dwiqn .ungàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨
:'xwirk mrh'e 'xeqi`l sxhvn xzid' ziibeql dgizt

zifk ivge xeqi` zifk ivg lk` m`y `ed 'xeqi`l sxhvn xzid'
zg` zaa xzid.exeriy milydl xeqi`l sxhvn xzidd ,

.xeqi`l sxhvn xzid mixeqi` el`a mi`xen` ewlgp epziibeqae
ozpe cgia xzide xeqi` dxy e` lyia m`y `ed 'xwirk mrh'
sebn ecixtdy xg`l s`] xzidd oic ,xzida mrh xeqi`d
it lr s`e ,eay xeqi`d mrh zngn ,xeqi`d oick [xeqi`d
`ed ixd xeqi` ly enrhy itl ,xeqi`dn daexn did xziddy
.dxezay mixeqi`d lka xn`p 'xwirk mrh' oic .eynne exwirk
zaexrzay xe`y zxhwde ung zlik` lr aeigd x`azp lirl
:exeriy znlydl xeqi`l xzid sexiv oic zx`an `xnbd .xzid
øzéä ïéà äøBzaL ïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨¥¤¥

øeqéàì óøèöîaiigzdl ick xeqi`d ly exeriy z` milydl ¦§¨¥§¦
,eilréøeqéàî õeçly dizye dlik`,øéæðsxhvn xzidd mday ¥¦¥¨¦

miapr zifk ivg xifpd lk` m` oebk ,xeqi`d xeriy z` milydl
,aiige miaprl sxhvn mgld ,zg` zaa mgl zifk ivgeéøäL¤£¥

äøBz äøîàxifpd oipra(b e xacna),úøLî'ixd ,'dYWi `l miapr ¨§¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
envr ipta oiia oi`y xaecn gxkdae ,oiia diexyd zt lr aiigy
yecig oi` zifk xeriy ecal oiia yiy ote`a ixdy ,zifk xeriy
ztd mr cgi wxy xaecn `l` ,erinydl jixv weqtd oi`e aiigy
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קמג ezny ina cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
àîøâ ïîæäù äùò úåöî) oiyeciwc `nw wxta ol `wtp Ð` ,hk.zexeht miypc (ì"î÷

"lk" i`d Ðzexdfenc Ðungc e`l lr zexdfenc oeike ,ungd lrdyra zeaiig Ð

li`ed ,xfril` iaxk .`nxb onfc ab lr s`e ,oey`xd dlil dvn zlik`copyielaa

"ung lke` lk"n ol `wtpc ,ung lk`z.dvn lek` mewa opyi Ðïéìëåàá éà÷"lk" Ð

ilke`a zxk iabc"lk" la` ,aizk ung

dxdf`c."zvngn lk" ,aizk lk`pa Ðéà÷
ïéìëàð äáøî ïéìëåàá.dinza Ðáéø÷é øùà

,miycw :rnyn Ð.mininz eidiyeàëéìã íúä
ïéìëåà ééåáøì:iwtp dcedi axcn miyp `dc Ð

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd

ïéìëåà ééåáøì àëéàã àëäxeqi`a miypc Ð

:lirl oxn`ck ,dcedi axcn ol iwtp `lc ,ung

.oilk`p daxne oilke` wiay `lïðáøå :ïðéëøôå
ibiltc Ðoeik ,ungc aexira xfril` iaxc`

iab aizkc "lk" `hiyt .aexira e`l edl zilc

lr `zyde ,iyxc `l "zvngn lk"c dxdf`

`l inp miyp iieaxl zxk iabc "lk" jgxk

edl `pn miyp `l`e ,iyxc?ìëiabc Ð

dicda "ik" aizk `lc ,dxdf`opiyxc `l Ð

.eaexirc ,oilk`p iieaxloilke`c zxk iab la`

"lke` lk ik" aizk.dil opiyxc Ðïðéù÷îå
ìë àîéà øæòéìà éáøå,miyp iieaxl zxkc Ð

zxkc "lk ik"oeikc .zxkl inp eaexir iieaxl Ð

iieaxl oilke` ez `kilc,oilk`p dia opiaxn Ð

.zxka eaexir lr :`ni`e .alg iab oxn`ckïéà
åìåë àìà éìlky onfa Ðxhwddon.xe`yd

åúö÷îoi`c ,mly xhwd epi`y ,zif ivg Ð

.zifkn dzegt dxhwdïééðî åáåøéòepi`yk Ð

axern `l` ,oirallapely zpbed dgpn mr

.oira opi`c ,ozzty xg`l zevnøúéä ïéà
øåñéàì óøèöîzif ivge alg zif ivg lk` Ð

zg` zaa xyaxeriy z` milyn xzid oi` Ð

ueg ,eaiigl xeqi`dlk` m`y ,xifp ixeqi`n

zg` zaa mgl zif ivge miapr zif ivg,aiig Ð

"dzyi `l miapr zxyn" :dxez dxn` ixdyÐ

ziixy lr aiigdcegl oiin `ki` i`e .oiia ezt

zifk.opiqxb `l "zxyn lke" ?`xw il dnl Ð

iqxbc zi`e`lc opaxl elit`c iyxtne ,dil

"lk" iyxc`dc ,`id `le .iyxc "lke" Ð

zxyn :`ipzckl dil `irain i`d :onwl opikxt

.xwirk mrh ozil Ð`p` :dil `nip ,`zi` m`e

icic `nrh."lke"n`l``zernynnzxync

.yixc `l "lke" ,dil `wtpìá øåàù óà
åøéè÷úzif ivg ,xeqi`l sxhvn xzid inp Ð

xe`yc unewoiaxern opi`e ,dvnc zif ivge

.xkip cg` lk `l`"ìë" ùéøãã øæòéìà éáøë
:lirl oxn`ck ,dil `wtp mzdne .lirl Ð

oiipn ezvwndil yixce ."lk" :xnel cenlz Ð

dvn zif ivge xe`y zif ivg oiipn ezvwn :ikd

.enr
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à÷ìñjzrc `wlq ikid :wgvi epiaxl dniz Ð dvn lek` mewa epyiy lk `pin` jzrc

:wgvi epiax xne`e !opiywn `xneglc ,yexcl yi `kti` ,daxc` ?ikd yxcinl

,ielz dvn zlik`ac xn` ikd meyn ,diyixl yxtn `tiqc `xwc digxe`c jzrc `wlqc

dyng"c dey dxifb meyn miypl xzid xzei yexcl yi `kdc :xnel yi cere .seqa `aizkc

enk dvnn ixhtin eede ,zekeqd bgn "xyr

dkeq) "oyid" wxta `icda edl xhtc ,dkeqn

dnl :miywn yi .ipiqn dynl dkldn (`,gk

epyiy lkc meyn ziviva zeaiig oi` miyp

fphry zyialaÐiyxcck ,milicba epyiop

,wgvi epiax yexitle !mipdk iab (a,b) oikxra

yexcl `xaq `yixl `tiqnc yxitcÐdyw

`niz ike .mi`lka zeaiig miyp edi `ly jtdl

inp ikdÐrnyn (a,ci) dviac `nw wxta `de

.icinl efg `l mi`lkc

ïéàlk" wxta Ð oipn ezvwn elek `l` il

yxtn (`,gp zegpn) "dvn ze`a zegpnd

elek `l` il oi` :iia`Ðezvwn ,zifk epiidcÐ

oi` :xn`w ikdc ,mzd xn` `axe .oiipn zif ivg

wiqne .oiipn unew zvwn ,elek unew `l` il

new yic :xaq iia`c ,ediipia `ki`c mzdu

zifk epiidc ,mizif ipyn zegtaÐyxtn jkl

.zifn zegta dxhwd yic inp xaqe ,zifk elek

(`,hr onwl) "oilev cvik" wxtac ab lr s`e

xiizypy dxezay migafd lk :ryedi 'x xn`

alg zifke xya zifk odnÐ.mcd z` wxef

zifkn zegta dxhwd oi`c rnynÐepiid `kd

,mizif ipyn zegta unew yic xaqc meyn `nrh

unew ivg aezkd daixyk ok m`Ðjgxk lr

ipyn zegta unew oi` :xaq `axe .zif ivg daix

.zifn zegta dxhwd oi`e ,mizif

ïàîlr s`Ð xfril` 'x lk yixcc dil zrny

wxta "lk" yixc inp `aiwr 'xc ab

z`hg lk iab (`,at migaf) "zeaexrzd"Ð`l

`aiwr 'xk `di elit`c ,dywÐ`l mewn lkn

zaexrz `diy (xeaqiy) xninl `pz hinzyin

elit`c :wgvi epiaxl d`xp cere .zxka ung

"lk" `kd iyxc `lc opaxlÐ,`nlra iyxc

"lk" :xn`c (`,bq `nw `aa) "daexn" yixa

lk" iab ,(`,gk) dkeqc ipy wxtae .`ed `ieax

iyxc `l `kd `weece ."gxf`dÐoi`y xaca

meyn miyp oebke ,eaexir oebk ,zeaxl `xaq

:eyexit ikde ."exihwz la"c zvwn oebke ,`ywid

o`nkÐxacl elit` "lk" yixcc ,xfril` 'xk

`d`e .miyp oebke eaexir oebk ,zeaxl `xaq oi`y

."lk" iyxc `l opaxc inp xn`w

õåçinp z`hgc ab lr s` Ð xifp ixeqi`n

sxhvn xzid opgei iaxl onwl xn`w

xeqi`lÐ,z`hg aiyg `l `kd

:ixiinw `l miycwac

ïàîëepiaxl d`xp Ð lk yixcc xfril` 'xk

xzid xe`yc dil rnyn ixirfc :wgvi

eaexir iaxcne ."lk ik" xnel cenlz ,oiipn eaexir :ipzwcn ,xeqi`l sxhvnÐoiipn ezvwn :eyexit ikd diciclc .`axck epiide ,xeqi`l sxhvn xzid ok m`Ð,iia`l la` .mly zif epiid

zif ivg oiipn "ezvwn" yxtncÐeaexir daxnc `de .aiigin dicegl xeqi`c edyn`c ,xeqi`l sxhvn xzid jiiy `lÐ.xzidd ab` xeqi`d lhaziy xn` `le ,ixnbl axrznyk epiid

o`nk xn`wc `deÐ"lk" yixcc ,xfril` 'xkÐ,opaxlc meyn"lk ik" iyxcc ab lr s`Ð"zvwn" dil rnyn ixirfc :yxit i"yxe .ezvwn zeaxl `l` ,eaexir zeaxl dil `nwen `l

`d xfril` 'xk o`nk :xn`w i`n ,cere .`axk `le iia`k `l ixirf ied `lc :`cg .`aeh eyexitl il `iywe .xkip cg` lk `l` oiaxern oi`e .dvnc zif ivge ,xe`yc unew zif ivg epiid

ezvwn` dil opinwene ,iyxc "lk ik" `dc ,`iz` inp opaxkÐ,cere ?xeqi`l sxhvn xzidl `xw jixvc oeik ,zaexrz ol `pn unga :cere .qxhpewd yexitl xeqi`l sxhvn xzid epiidc

oiipn ezvwn :xnel jixv qxhpewd yexitlcÐikd e`l i`c ,cgi miaxern mpi`y xzid zif ivge xeqi` zif ivg :yexitÐxeqi`l sxhvn xzid oi`c rnyn z`hg iab onwle .aexir epiid

.dxyaa rlaiy cr :xn` `dc ,cgi xzidde xeqi`d axrziy `l m`
oiprl
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åéìò ìëàú àì" áéúëe ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¦§¦ŸŸ©¨¨
BðLiL ìk "úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç̈¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©Ÿ¤¤§

ävî ìBëà íe÷a¯éLð éðäå ,õîç ìëàz ìáa BðLé §¡©¨¤§§©Ÿ©¨¥§¨¥¨¥
úåöî déì àéåäc ,ävî ìBëà íe÷a eäðúéìå ìéàBä¦§¥§§§¡©¨§¨§¨¥¦§©

àéä àîøb ïîfäL äNò¯õîç ìëàz ìáa àîéà £¥¤©§©§¨¨¦¥¨§©Ÿ©¨¥
eäì eaøúàc àzLäå .ïì òîLî à÷ ,eäðúéì éîð©¦¥§§¨©§©¨§¨§¨§¦§©§

õîç ìëàz ìáa¯éaøk ,ävî úìéëàì éîð éaøúéà §©Ÿ©¨¥¦§©¦©¦©£¦©©¨§©¦
úìéëàa úBáéiç íéLð :øæòéìà éaø øîàc .øæòéìà¡¦¤¤§¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¨©£¦©
õîç åéìò ìëàú àì" :øîàpL ,äøBz øác ävî©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥

õîç ìëàz ìáa BðLiL ìk "'åâå¯úìéëàa BðLé Ÿ¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§©£¦©
õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBä ,éîð éLð éðäå .ävî©¨§¨¥¨¥©¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

¯"ìk" éàäc úéæç éàîe .ävî ìBëà íe÷a ïðLé¤§¨§¡©¨©¨¥§©¨
!Báeøéò ééeaøì àîéà ,Báeøéò z÷tîe íéLð ééeaøì§¦¥¨¦©§©§¥¥¨§¦¥¥

ïéìëBàa éà÷ ,àøazñî¯ïéìëBàa éà÷ ,ïéìëBà äaøî ¦§©§¨¨¥§§¦©§¤§¦¨¥§§¦
é÷úî !?ïéìëàð äaøîàðeä áøc deáà ïúð áø dì ó ©§¤¤¡¨¦©§¦¨©¨¨£§©¨

äaøî àì ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå :ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦Ÿ©§¤
äîäaä ïî áìç ìëà ìk ék" :àéðz àäå ?ïéìëàð¤¡¨¦§¨©§¨¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨
,áøwéì éeàøL ïéîéîz áìç àlà éì ïéà ,"áéø÷é øLà£¤©§¦¥¦¤¨¥¤§¦¦¤¨¦¨¥

ïépî ïéîeî éìòa áìç¯."äîäaä ïî" :øîBì ãeîìz ¥¤©£¥¦¦©¦©§©¦©§¥¨
ïéépî ïéleç áìç¯,àëä àäå ."ìk ék" :øîBì ãeîìz ¥¤¦¦©¦©§©¦¨§¨¨¨

ïéìëBà àkéìc íúä !ïéìëàð äaøî à÷å ïéìëBàa éà÷c§¨¥§§¦§¨©§¤¤¡¨¦¨¨§¥¨§¦
¯ïéìëBà àkéàc àëä ,ïéìëàð äaøî¯÷éáL àì ©§¤¤¡¨¦¨¨§¦¨§¦¨¨¥

,áeøéò eäì úéìc ïðaøå .ïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì§§§¦©§¤¤¡¨¦§©¨©§¥§¥
"ìk" ?eäì àðî íéLð ,àlà .éLøc àì "ìk"¯ ¨¨¨§¦¤¨¨¦§¨§¨

:àîéà ,øæòéìà éaøå .éLøc "ìk ék" ,éLøc àì̈¨§¦¦¨¨§¦§©¦¡¦¤¤¥¨
"ìk"¯"ìk ék" ,íéLpä úà úBaøì¯úà úBaøì ¨§©¤©¨¦¦¨§©¤

"ìk ék" :àîéz éëå !Báeøéò¯Léøc àì øæòéìà éaø ¥§¦¥¨¦¨©¦¡¦¤¤¨¨¥
¯,Blek àlà éì ïéà "eøéè÷z ìa øàN" :àéðúäå§¨©§¨§Ÿ©©§¦¥¦¤¨

ïéépî Búö÷î¯ïéépî Báeøéò ."ìk" :øîBì ãeîìz ¦§¨¦©¦©§©¨¥¦©¦
¯Léøãc déì zòîL ïàî ."ìk ék" :øîBì ãeîìz©§©¦¨©¨§©§¥§¨¥

"ìk"¯.àéL÷ !"ìk ék" Léøc à÷å ,øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤§¨¨¥¦¨©§¨
äøBzaL ïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨
éøäL ,øéæð éøeqéàî õeç ,øeqéàì óøèöî øzéä ïéà¥¤¥¦§¨¥§¦¥¦¥¨¦¤£¥
ìa øBàN óà :øîà éøéòæe ."úøLî" äøBz äøîà̈§¨¨¦§©§¥¦¨©©§©

ïàîk .eøéè÷z¯éëä éà ."ìk" Léøãc ,øæòéìà éaøk ©§¦§©§©¦¡¦¤¤§¨¥¨¦¨¦
ïéðòì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(iyiy meil)

okyàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(b eh mixac),'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì'ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` xeqi` dxezd dyiwdìkin ¨
a BðLiLdxezd ieeiv llkBðLé ,ävî ìBëà íe÷s`aieeivd llk ¤¤§¦¡©¨¤§¦

éLð éðäå .õîç ìëàz ìa,el` miype -Bäeäðúéìå ìéà[opi`e-] ©Ÿ©¨¥§¨¥¨¥¦§¥©§
adevnd llk,ävî ìBëà íe÷meyndéì àéåäc[`idy-]úåöî ¦¡©¨§¨§¨¥¦§©

(àéä) àîøb ïîfäL äLòxnelk ,`eazy devnl mxeb onfdy ± £¥¤©§©§¨¨¦
onfdy dyr zevnn zexeht miype ,dneiwl cgein onf yiy

,`nxbàîéày ywidd zngn xn`z `ny ±énð õîç ìëàz ìáa ¥¨§©Ÿ©¨¥©¦
eäðúéìcvn ung zlik`a miyp xeq`l oi` jkle ,zeevn opi` mb ± ¥©§ª

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deeydyïì òîLî à÷̈©§©¨
zexdfen miypd s`y ,ung zlik` xeqi`a xn`py 'lM' weqtd¨

.ung zlik` lr
:`xnbd dtiqeneäì eaøúàc àzLäåmiypd eaxzpy eiykre ± §©§¨§¦§©§

zexdfen od s`y 'lk'nénð éaøúéà ,õîç ìëàz ìáamb eaxzp ± §©Ÿ©¨¥¦§©¥©¦
ävî úìéëàìonfdy dyr zevn `idy it lr s` ,oey`xd dlila ©£¦©©¨

,`nxbkyxcy eníéLð ,øæòìà éaø øîàc ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø §©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¦
äøBz øác ävî úìéëàa úBáéiçonfdy dyr zevn `idy elit` ©¨©£¦©©¨§©¨

,`nxbøîàpL(my)'åâå õîç åéìò ìëàú àì'lk`Y mini zraW ¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©
y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` dywed ,'zFSn eilrBðLiL ìk ¨¨©¨¤¤§

aieeivd llka BðLé ,õîç ìëàz ìaaeigénð éLð éðäå ,ävî úìéëà ¦©Ÿ©¨¥¤§§£¦©©¨§¨¥¨¥©¦
,el` miyp mbe ±,õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBäon eaxzd ixdy ¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

,'lM' aezkda ïðLéieeivd llk.ävî ìBëà íe÷ ¨¤§¨¦¡©¨
iabl dxn`py 'lk' zaizy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd
.ung zaexrzl dpnn cenll oi`e miypd z` zeaxl d`a zxk

:xfril` iax lr `xnbd zl`eyúéæç éàîexnel zi`x dne ±éàäc ©¨¥§©
'ìk'`a ,'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta xn`pdíéLð ééeaøì ¨¨¥©§¤¤§¦§§¨§©¥¨¦

,ung lek`l `ly zeevn odyBáeøéò ú÷tîe`iven jpide ± ©§©¥
.ezlik` lr zxk aeig daxn jpi`e ung zaexrzàîéà`ny - ¥¨

`a 'lM'y xn`zBáeøéò ééeaøì.miyp daxz l`e ,zxk eilr aiigl ¨§©¥¥
:`xnbd daiynïéìëBàa éà÷ àøazñîxacnd weqtdy xazqn ± ¦§©§¨¨¥§§¦

,milke`d mc` ipaaïéìëBà äaøîj` ,milke` cer zeaxl `a ± ©§¤§¦
y xn`p m`dïéìëBàa éà÷eäaøîd mixac,ïéìëàð.ok epi` i`ce ¨¥§§¦©§¤¤¡¨¦

xacnd 'lk` lM' zxk oiprl xn`pd weqtdy xnel yi jkl¨Ÿ¥
llka od s`y ,miyp epiidc ,milke` zeaxl `a ,milke`a

.zaexrza ung epiidc ,lk`pd xac zeaxl `a `le ,xeqi`d
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±deáà ïúð áø[eia`-]àðeä áøc ©§¦¨©¨¨£©§©¨

ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå ,(ïúð áøc déøa)weqtdy mewn lka ike ± §¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦
milke`a xacnàéðz àäå ,ïéìëàð äaøî àìxn`p ,`ziixaa Ÿ©§¤¤¡¨¦§¨©§¨

alg zlik` xeqi` iabl weqta(dk f `xwie)ïî áìç ìëBà ìk ék'¦¨¥¥¤¦
áéø÷é øLà äîäaäzlk`d WtPd dzxkpe ,'dl dX` dPOn ©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤

,'diOrnéì ïéàaezkd on xeq`l cenlláìç àlàmiycw zenda ¥©¤¨¥¦¤¨¥¤
éeàøL ,ïéîéîz`edáø÷éì,weqtd wqer jka ixdy ,gafnd lr §¦¦¤¨¦§©

la`áìçmiycwïéîeî éìòagafnd lr axwil ie`x epi`yïépî ¥¤©£¥¦¦©¦
,elk`l xeq`y,'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz,dnda lk zeaxl ©§©¦©§¥¨

la` ,miycw znda alg `l` xeq`y il oi`e .men zlra elit`e
áìçzndaïéépî ïéleç,xeq`yìk ék' øîBì ãeîìz'alg lkF` ¥¤¦¦©¦©§©¦¨¥¥¤

:eziiyew z` ozp ax x`an .oileg znda alg s` zeaxlàëä àäå§¨¨¨
alg iabl o`k ixde ±éà÷caezkd wqery -,ïéìëBàaea xn`py §¨¥§§¦

,'alg lkF` lM'ïéìëàð äaøî à÷åmixne` ep` ok it lr s`e ± ¨¥¥¤§¨©§¤¤¡¨¦
.lk`pd xac `edy oileg znda alg zeaxl `ay

:`xnbd zvxzníúä,alg iabl my ±àkéìc[oi`y-]ïéìëBà ¨¨§¥¨§¦
dywedy ,ea zexeq` xak miyp ixdy ,aezkdn mzeaxl lkepy

ax xn` dcedi ax ixack dxezay mixeqi` lkl yi`l dy`lirl)

"r(`aezkdy xnel epl yi ,,ïéìëàð äaøî,oileg znda alg epiidc ©§¤¤¡¨¦
la`àëäung iabl o`k ±àkéàcyiy -ïéìëBà,aezkdn mzeaxl ¨¨§¦¨§¦

lek`l xeqi` odl oi`y mixne` epiid ieaixd ilely ,miyp epiidc
,lirl x`azpy enk ungïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì ÷éáL àì± Ÿ¨¦§§§¦©§¤¤¡¨¦

,milk`p zeaxle ,miyp epiidc ,milke`d z` zeaxln gipdl oi`

.ung zaexrz epiidc
.ung zaexrza xeqi` oi`y mixaeqd minkg zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywnïðaøålirl `ziixaa(`"r)iax lr miwlegd §©¨¨
oeik ixd ,ung zaexrz lr melk miaiign mpi`e xfril`eäì úéìc§¥§

áeøéòy `ed i`ce ,ung zaexrz lr e`l oi` mzrcly ±àì 'ìk' ¥¨Ÿ
éLøczvngn lM' weqta dxn`py 'lk' zaiz miyxec mpi`y ± ¨§¦¨©§¤¤

zaiz mb miyxec mpi` ok m`e ,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `lŸŸ¥
miyp zeaxl 'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta dxn`py 'lk'¨¥©§¤¤§¦§§¨

,ung zlik` xeqi`aeäì àðî íéLð àlàmdl oipn ok m` - ¤¨¨¦§¨§
.ung zlik`a zexeq` miypy
zaizy s` :`xnbd zvxzn,'ìk'opax,éLøc àìmpi` jkle ¨Ÿ¨§¦

,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `l zvngn lM' dxdf`dn miyxec¨©§¤¤ŸŸ¥
zeaiz mewn lkn'ìk ék'ok,éLøcung milke`d lr zxk iable ¦¨¨§¦

xn`p(hi ai zeny)zcrn `edd WtPd dzxkpe zvngn lk` lM iM'¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¤¤©¦¥£©
.miypd z` s` zeaxl yie ,'l`xUi¦§¨¥

:`xnbd dywn .xfril` iax zrca oecl zxfeg `xnbdéaøå§©¦
øæòéìàzaexrz lr zxk aiign epi`e ,zeaxl 'lk' zaiz yxecd ¡¦¤¤

jxvp 'dzxkpe zvngn lk` lM iM' aezkd ieaixy meyn ung¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨
,miyp zeaxlàîéàzaizy ezrcl xn`z -'ìk'd`a df weqtay ¥¨¨

íéLpä úà úBaøìea xn`py dne ,zxkl'ìk ék'`aúà úBaøì §©¤©¨¦¦¨§©¤
Báeøéòzxk aiign epi` recne ,ung zaexrza zxk aeig yiy ± ¥

.ung zaexrz lràîéz éëåy zegcl dvxz m`e -éaø 'ìk ék' §¦¥¨¦¨©¦
Léøc àì øæòéìà,envr ipta ieaixlàéðúäådzeiv ,`ziixaa ¡¦¤¤Ÿ¨¦§¨©§¨

dxezdeøéè÷z ìa øBàNxn`py ,gafnd lr(`i a `xwie)lM' §©©§¦¨
WaC lke x`U lk iM ,ung dUrz `l 'dl EaixwY xW` dgpOd©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¦¨§Ÿ§¨§©
,zifkn zegta dxhwd oi`y xg`ne .''dl dX` EPOn Exihwz `lŸ©§¦¦¤¦¤©

éì ïéàdf e`l lr xaeryàlàxihwdyk,Blekzifk xihwdy ¥¦¤¨
xihwd xy`k la` ,xeqi`n dnily dxhwd dzide xe`yBúö÷î¦§¨

,mly xhwd epi`y ,xe`y ly zif ivg -ïéépîxaer `ed s`y ¦©¦
,df e`laìë' øîBì ãeîìz.ezvwn elit` zeaxl 'x`Uïéépî Báeøéò ©§©¨§Ÿ¥¦©¦

dgpna lelae axern `l` ,oira did `l xihwdy xe`yd m` ±
,df e`la xaery oipn ,ozzty xg`l zevn ly zxg`øîBì ãeîìz©§©

ìë ék'.eaexir z` s` zeaxl `a 'lk ik' xn`py dne ,'x`U ¦¨§Ÿ
:`xnbd zwiicne'ìk' Léøãc déì úòîL ïàî`pzd `ed in ± ©¨§©¥§¨¦¨

,zeaxl 'lk' zaiz yxec `edy zrnyyøæòéìà éaøenk ,`ed ©¦¡¦¤¤
iax 'lk' zaiz zyxecd ef `ziixa ok m`e ,lirl x`azdy

,`id xfril`Léøc à÷åef `ziixaa yxec `ede ±,'ìë ék'gkene §¨¨¦¦¨
epi` xfril` iax recn ,dyw ok m`e .'lk ik' yxec xfril` iaxy
zaexrz lr zxk aeig gqta ung oipra aezkd 'lk ik'n daxn

:`xnbd dwiqn .ungàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨
:'xwirk mrh'e 'xeqi`l sxhvn xzid' ziibeql dgizt

zifk ivge xeqi` zifk ivg lk` m`y `ed 'xeqi`l sxhvn xzid'
zg` zaa xzid.exeriy milydl xeqi`l sxhvn xzidd ,

.xeqi`l sxhvn xzid mixeqi` el`a mi`xen` ewlgp epziibeqae
ozpe cgia xzide xeqi` dxy e` lyia m`y `ed 'xwirk mrh'
sebn ecixtdy xg`l s`] xzidd oic ,xzida mrh xeqi`d
it lr s`e ,eay xeqi`d mrh zngn ,xeqi`d oick [xeqi`d
`ed ixd xeqi` ly enrhy itl ,xeqi`dn daexn did xziddy
.dxezay mixeqi`d lka xn`p 'xwirk mrh' oic .eynne exwirk
zaexrzay xe`y zxhwde ung zlik` lr aeigd x`azp lirl
:exeriy znlydl xeqi`l xzid sexiv oic zx`an `xnbd .xzid
øzéä ïéà äøBzaL ïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨¥¤¥

øeqéàì óøèöîaiigzdl ick xeqi`d ly exeriy z` milydl ¦§¨¥§¦
,eilréøeqéàî õeçly dizye dlik`,øéæðsxhvn xzidd mday ¥¦¥¨¦

miapr zifk ivg xifpd lk` m` oebk ,xeqi`d xeriy z` milydl
,aiige miaprl sxhvn mgld ,zg` zaa mgl zifk ivgeéøäL¤£¥

äøBz äøîàxifpd oipra(b e xacna),úøLî'ixd ,'dYWi `l miapr ¨§¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
envr ipta oiia oi`y xaecn gxkdae ,oiia diexyd zt lr aiigy
yecig oi` zifk xeriy ecal oiia yiy ote`a ixdy ,zifk xeriy
ztd mr cgi wxy xaecn `l` ,erinydl jixv weqtd oi`e aiigy
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המשך לעמוד נמז



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

ixdénð çñta õîç ïéðòìsxhvn xzidy xfril` iax xaeq §¦§©¨¥©¤©©¦
ung mb xikfd `le xe`y zxhwd wx ixirf xikfd recne ,xeqi`l

.gqta
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàiax zrcl gqta unga mb ,ok` ± ¦¨¦©¦

,xeqi`l sxhvn xzid xfril`exe`y zxhwday hwp ixirfy dn
ick `ed ,xeqi`l sxhvn xzidééaàcî é÷etàìezrcn `ivedl - §©¥¦§©©¥

,iia` lyøîàc(:gp zegpn),Lémyì 'äøè÷ä'ly xhwdúBçt §¨©¥¥©§¨¨§¨
,úéfkîjixv oi`e ,dwel envr ipta xe`y edyn xihwd m` s`e ¦©©¦

ixirf jkitl ,zifkl milydl xzid sexiväøè÷äc ,ïì òîLî÷̈©§©¨§©§¨¨
åàìdxhwd my oi` -úéfkî úBçtìxe`y zxhwd lr aiig epi`e ¨¥§¨¦©©¦

.exeriy z` milyne enr sxhvn xzidyk `l` zifkn zegt
dnexza s`y inic axl giken iia`:xeqi`l sxhvn xzidáéúé̈¦

[ayi-]àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áøly eixac z` xn`e - ©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
sxhvn xzid oi` ,xifp caln dxezay mixeqi` lkay ,opgei iax

.xeqi`lå ,éîéc áøì ééaà déì øîàa ikïéà äøBzaL ïéøeqéà ìë ¨©¥©©¥§©¦¦§¨¦¦¤©¨¥
ïðúäå ,øeqéàì óøèöî øzéädpyna(b"n a"t mei leah),ät÷nä ¤¥¦§¨¥§¦§¨§©©¦§¨

[`qiic oebk ,are ietw liyaz-]äîeøz ìL,dxicwa zgpend ¤§¨
ïîMäå íeMäåmd oilazl da mipezpd,ïéleç ìLmiaxerne §©§©¤¤¤¦

,ea mixkip mpi`y cr ahid liyazaíBé ìeáè òâðålahy `nh-] §¨©§
[eyny aixrd `l oiicreïúö÷îa,dxicway elld mixacd ly §¦§¨¨

ïlek úà ìñtxwird `id dtwndy oeiky ,dxicway dn lk ± ¨©¤¨
dnexz miaygpe ,dixg` mixxbp onyde meyd ,dnexz ly `ide
m` la` .lkd lqtp dnexzd z` lqet mei leahy oeike ,dzenk
íBé ìeáè òâðå ,äîeøz ìL ïîMäå íeMäå ,ïéleç ìL ät÷nä©¦§¨¤¦§©§©¤¤¤§¨§¨©§

àlà ìñt àì ,ïúö÷îaz`,ãáìa Bòbî íB÷îxwird `id dtwndy §¦§¨¨Ÿ¨©¤¨§©¨¦§¨
jiiy `le ,dnexz dlek aygidl onyde meyd xg` zxxbp dpi`e
z` `l` lqet epi` cg` mewnay onye meya rbepyke ,leqt da
mixaegn mpi` dxicwd x`yay onyde meydy itl ,erbn mewn

.mdipia zwqtn oileg ly dtwndy ,mda rbpy onyde meyl
:eixaca iia` jiynnda ïðéåäåm`y `tiqa xen`d lr epl`ye ± ©£¦©¨

,erbn mewn lqtp oileg ly dtwndäìeñt éànà Bòbî íB÷î± §©¨©©§¨
,erbn mewn lqtp dnláBøa ïéìáz eäì éìèa àä,mipilazd ixd ± ¨¨§¦§©§¦§

dxezd ony oeike ,md mihren ,dnexz ly onyde meyd xnelk
,oileg `edy liyazd aexa elhazi ,aexa zlhazn dnexzøîàå§¨©

äpç øa øa äaø,`tiqd z` x`aläîdíòhonyde meyd oi`y ©¨©©©¨©©©
,aexa milha dnexz lyìéàBädlha dpi` dnexz dxezd one ¦

,aexaøæåef zaexrzn lke`yúéfëa ïäéìò ä÷Bìzewln aiig ± §¨¤£¥¤§©©¦
epiidy enk `le] dnexz my dilr yiy meyn ,zifk lk` m`
mb jkld ,[aexa dlha dnexzd dxezd ony dligzn mixeaq
dxicwa lqet mei leah okle ,dnexz my dilr yi d`neh oiprl

.erbn mewn z`
,le`yl epl yi dzre :eixac z` iia` miiqnéîc éëéäokzi ji` - ¥¦¨¥

zifk oi` lk`y dna ixde ,dtwndn zifk zlik` lr dwel xfy
,dnexzåàìmrhd oi` m`d ±,øeqéàì óøèöî øzéäc íeMî ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦

zlik` xeriy milydl dnexzl mitxhvn zaexrzay oilegde
,xeqi`l sxhvn xzid dnexza mby gken ok m`e .xeqi` zifk

.xifpa wx bdep df oicy opgei iax xn`y enk `le
:iia` ly ezii`x z` dgec inic ax,àìdpg xa xa dax zpeek oi` Ÿ

sxhvn xzidy meyn zewln aiig dtwnd on zifk lke`dy
`l` ,xeqi`lúéfk éàîlr miwely xn`y dna ezpeek dn ± ©©©¦
,zifk zlik`ñøt úìéëà éãëa úéfk àkéàcmey dtwna yiy ± §¦¨©©¦¦§¥£¦©§¨

[ivg-] qxt xeriy dtwndn lk`i m`y xeriya dnexz ly onye
meyd on zifk lk`y `vni ,[mivia rax` xeriy xnelk] xkk
oeike .dwel qxt xeriy dtwndn lk`y xf jkld ,mcal onyde
qxt xeriy lk`y xfe aexa dlha dnexzd oi` dxezd ony
,dnexz my dilr yi d`neh oiprl mb jkld ,dwel ef zaexrzn

.erbn mewn z` dxicwa lqet mei leah okle
:el xne`e inic ax ly exe`ia lr iia` dnznåexn`y ef ik §

y minkgúéfëlk`py xzida axernd xeqi`éãëaxeriya-] ©©¦¦§¥

[ziidyñøt úìéëà,zg`k lk`py aygpe sxhvnàéä àúééøBàc £¦©§¨§©§¨¦
:inic ax uxzn .dilr miwely xne` dz`y ,`id dxezd on ±øîà̈©

ïéà déì.dilr miwel jkle ,`id dxezd on ok` ± ¥¦
:ezaeyz lr inic axl iia` dywnéëä éàzewln aiig ok` m` - ¦¨¦

,qxt zlik` icka zifk zlik` lr dxezd onéâéìt éànàrecn ± ©©§¦¦
miwlegéìáaä çzeëa øæòéìà éaøc déìò ïðaøelke`dy mixne`e ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦

opaxl s`e ,qxt zlik` xeriya ung zifk yi gzeka ixde ,xeht
:iia`l inic ax aiyn .ezlik` lr aiigziéàî àlàdn `l` ± ¤¨©

lr zewln aiignd dpg xa xa dax ly ezrca x`al xn`z
,dtwnd on dlik`øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîz` milydl ¦§¤¥¦§¨¥§¦

dtwnd on lk` m` elit` jkle ,eilr aiigl xeqi`d ly exeriy
,dwel cala zifkóBñ óBñdyw jixacl mbdéìò ïðaø éâéìt éànà©©§¦¦©¨¨£¥

,éìáaä çzeëa øæòéìà éaøcelke`d z` aiigl mdl yi `lde §©¦¡¦¤¤§¨©©§¦
.xeqi`l sxhvn eay xziddy meyn zewln

:ayiine eixac inic ax miiqnéìáaä çzeëì çpä àlàdywz l`e ¤¨©©§¨©©§¦
meyn ,elke`d aiigziydéa úéìcepnn lke` oi`y -úéfkgun §¥¥©©¦

éãëa[ziidy xeriya-],ñøt úìéëàelk`l ieyr epi` gzek ixdy ¦§¥£¦©§¨
,ok lre ,ea lahl `l` envr iptaéøN÷c déðéòa éàdéì ìéëà÷å ó ¦§¥¥§¨¨¦§¨¨¦¥

sxhvn f`y ,ea lahn epi`e envr ipta epnn rneby rxi` m` ±
ipta elke`l mc` ipa jxc oi`y xg`n ,qxt zlik` icka zifk

ezetixg zngn envr,íãà ìk ìöà dézòc äìèaezlik` oi`e ¨§¨©§¥¥¤¨¨¨
,dilr aiigzdl dlik` daeygìéëàå øèL÷ øèLî éàåm`e ± §¦¦§¨¨¨©§¨¦

,lk`e ekxck gzeka laihdéa úéìef dlik`a oi` ±úéfkung ¥¥©©¦
,ñøt úìéëà éãëaxyt` i` leaih jxca gzekd zlik`a ixdy ¦§¥£¦©§¨

mizif ipyk oebk ,hrn `l` qxt zlik` ziidy onfa epnn lek`l
.ung zifk oi` gzek ly mizifk drax`ae ,drax` e`

qxt zlik` icka zifky xaeqd inic ax lr dywn iia`
:`ziixe`cdéáéúéà,`ziixaa epipy ,inic axl iia` dywd -ézL ¥¦¥§¥

úçà ,úBøéã÷odnìLilk`núçàå ïéleçodnìLilk`n,äîeøz §¥©©¤¦§©©¤§¨
úBëBãî ézL ïäéðôìåltlt oebk ,oilaz oda miyzeky [zeyzkn-] §¦§¥¤§¥§

,liabpfeúçàoilaz da gpenúçàå ïéleç ìLoilaz da gpenìL ©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzay mipilazdelàzekecndelà CBúì,zexicwd §¨§¨§¥§¥

efi`le dnexz ly oilazd ltp dxicw efi`l mircei ep` oi`e
,oileg ly oilazd ltp dxicwïéøzeîly dxicway milk`nd ¨¦

meyn ,xfl oilegäìôð äîeøzä CBúì äîeøz øîBà éðàL- ¤£¦¥§¨§©§¨¨§¨
,dnexz lk`n day dxicwd jezl eltp dnexz ly mipilazd

åly mipilazd eli`CBúì ïéleçly dxicwdúøîà éàå .eìôð ïéleç §¦§¦¨§§¦¨§©
zlik` lryúéfk[xzida axrzpy] xeqi` ly,ñøt úìéëà éãëa ©©¦¦§¥£¦©§¨

n aiig,àúééøBàc,dywïðéøîà éànàxaca miliwn cvikd - §©§¨©©¨§¦©
xnel dzin eypery'åë CBúì äîeøz øîBà éðàL'dltp dnexz ¤£¦¥§¨§

ly oilazd ltp `ny yeygl epl yi ixd ,'eltp oileg jezl oilege
xfe ,qxt zlik` icka zifk da yie ,oilegd zxicwl dnexz
`l` .dzin aeig ea yiy dxez xeqi` lr xeari dpnn lk`iy
xf dlk`e oilegd zxicwl dnexz oilazd ltp m` elit`y gken
on xeq` epi` qxt zlik` icka zifky oeik dxezd on aiig epi`

eike ,opaxcn `l` dxezd`lewl milez opaxc wtq `edy o
oileg ly oilazde ,dnexzd zxicwl ltp dnexz ly oilazdy

.xfl zxzen `ide oilegd zxicwl ltp
:inic ax uxznïéìáz úîeøúì çpä ,déì øîàdywz l` ± ¨©¥©©¦§©©§¦

`ed mday dnexz aeigy ,oilaz znexza zxacnd `ziixadn
n wx,ïðaøc,xdvie yexiz obca `l` dnexz aeig oi` dxezd ony §©¨¨

aeigdy oilaza ,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle
ly oilazdy lwdl milez opaxcn wx `ed dnexz epnn yixtdl

.oilegd zxicwl ltp oileg
:zxg` `ziixan inic axl dywn iia`déáéúéàiia` dywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,inic axlúBte÷ ézL,obc okezae zelecbúçà §¥©©
obc d`lnúçàå ïéleç ìLobc d`lnézL íäéðôìå ,äîeøz ìL ¤¦§©©¤§¨§¦§¥¤§¥

ïéàñ,obc lyúçàobc da gpenúçàå ïéleç ìLobc da gpenìL §¦©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzoi`q izyCBúì elàzetew izy,elàep` oi`e §¨§¨§¥§¥
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המשך לעמוד נמז

ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtmigqt
éîð õîç åìéôà.xeqi`l sxhvn xzid inp epiide ,e`la eaexir lr opixn` `dc Ðéðùîå

éîð éëä ïéàxe`y hiwpc i`de ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ungc Ðiwet`l Ð,iia`cn

zxhwda aiige ,zifkn zegta dxhwd yi :"ze`a zegpnd lk" wxta zegpna xn`c

zif ivg ,zifk `l` il oi` :ikd lirlc `ziixal uxzne .sexiv ira `le ,edc lk xe`y

oipnyic dpin silie ,"lk" :xnel cenlz Ð

oi`c ol rnyn `w ,zifkn zegtl dxhwd

sexiv `ki` i`e ,dxhwd`l i`e ,oi` Ð.`l Ð

àúòîù àäì.opgei iaxc Ðäô÷îäliyaz Ð

ietw.`qiic oebk ,dnexz ly aremeydeonyde

oipezpdea,oilazl.oileg ly eidìñôz` Ð

z` lqet mei leahe xwir dtwnc ,dxicwd lk

.dnexzdåòâî íå÷îåäì åìèá àä ìñô éàîà
àáåøá ïéìáúrenic jzrc `wlq `wc Ð

.xeq`c `ed opaxcnäðç øá øá äáø øîàåÐ

,zifka eilr dwel xfe ,`ed `ziixe`cn renic

iabl ,jkld .dlr dnexz my yic meyn

`xing `l ,edine .dlr dnexz my inp d`neh

dnvr dnexzkleqtil`nrh i`ne .olek z`

zifka eilr dwel xflk` `l `d ,zexf meyn Ð

dnexz zifksxhvn xzidc meyn e`l Ð

xeqi`lxn`wc zifka dwel i`n :ipyne ?Ð

epnn qxt lk` m`y ,qxt zlik` icka zifk

mivia drax` xeriy.dnexz zifk ea yi Ð

ixeriy lkc ol `niiwezifk oia ,xeqi` zlik`

,mixetkd meic zazek oiae mce alg ly

m`y .ef diidy icka xeriyd zlik` oitxhvn

cr lcxgk lk`e xfge ,alg lcxgk lk`

milydycre dlik`d zligzn oi` m` ,zifkl

xzei dteqziidyndlik`a qxt zlik` ick

zipepiazg` zaa elk`y enk iede ,sxhvn Ð

ick dnexz o`k yi inp `kde .aiigesxhvdl

.epnn qxt zlik`a zifkúìéëà éãëá úéæëå
àúééøåàã ñøôzifk opax xen`c `d ,dinza Ð

qxt zlik` ziidy xeriyk sxhvnied in Ð

x`yk ipiqn dynl dkld ,`ziixe`cn

meyn zvxzne ,dwel zxn` `wc ,oixeriy

xa xeqi`n zifk lik`c.xzidnéâéìô éàîà
çúåëá øæòéìà éáøã äéìò ïðáø`lc inp idp Ð

`din lik` `d ,eaexir zeaxl "lk" iyxc

.qxt zlik` icka zifk xeqi`néàî àìàåÐ

xzidc meyn daxc dwel i`d ,jl `xiaq

.iwlc xn`w zifk cgae ,xeqi`l sxhvnóåñ
äéìò ïðáø éâéìô éàîà óåñxzid sxhvi Ð

,xeqi`l.aiigileàìà.qxbéìááä çúåëì çðä
ziidy xeriyk ungd on zifk lik` `lc Ð

`l` lek`l ieyr epi` gzek `dc .qxt zlik`

`zydc ,ynn dil lik`e inxzn i`e ,lahl

zlik` xeriyk sxhvdl xdnn ,zifk `ki`

.epnn qxtåúòã äìèá`id dlik` e`le Ð

.dlr iaeigléàåøèùéîøèù à÷lahn Ð

ekxck ekezalk`yky .qxt zlik` ziidy icka ungd on zifk `kil Ðzlik` ick

laihy dnn qxtekezaon lk` `l Ðgzekd,drax` e` mizif ipy e` ,hrn `l`

`eddaedipira dil izyc ab lr s` ,inp icnd xkye .zifk ungd on `kil `zxetÐ

wiqti `ly zeqek ylye mizy dzey jl oi` edinddyieziidy icka ,jkld .miizpia

x`ye mind on cal ungd on zifk izy `l qxt zlik`.zaexrzdmzqyexwir xky

icnay `l` ,mip`zn e` mixnzd on.zvw oixery in mdnr axrnñøôivg `ed Ð

iaexir ea exriyy xkk,minegz`nhl ,rbepnd zial eivge .zecerq izy oefn `edy

eziidy xeriy dxez dpzpy ,ezlik` ick ea ddyi m` micba) aizkc ,dcerq ick`xwie

ciivgc ipiqn dynl dklde ,"eicba z` qaki ziaa lke`de" :(mivia dpeny ly xkk

.dcerq `edéúùúåëåãîoilazdy Ðoikecipoiltlt ,okeza.liabpfeåìà êåúì åìàÐ

zekecnnjezl.zexicwdïéøúåî.xfl oileg zexicw Ðøîåà éðàù ïðéøîà éëéäÐ

oera `lewl opilzedl lik` ike ,ltp oileg jezl dnexz `nlice ,dzinzifk `ki` Ð

ltp i`ce inp i` :dpin rny `l` .qxt zlik`a dnexzol `wtqn ike ,opaxcn `l` qxt zlik` icka zifk meyn aiigin `l Ði`n `l`e :opiqxb xifp zkqna :`lewl opilz ÐÐ

jyexiz jpbc ziy`x"c ,opaxcnc oilaz znexzl gpd `l` ."xne` ip`y" xn` ikid ,xeqi`l sxhvn xzid.aizk "jxdvieúåôå÷okezae ,zelecb Ð.`ziixe`c dnexz `iedc ,obc
ïúéì
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ïéðòì`de :xn`z m`e ."lk" yixc `l edi`c ,jixt ivn `l opgei 'xl Ð inp gqta ung

!dxezd on xeq` xeriy ivgc "alg lk"n opgei iax yixc (`,cr) `neic `xza wxta

xeriyka enk zewln aiigzdl la` ,`xeqi`l `l` yixc `lc :wgvi epiax xne`eÐ,`l

.ung iab okeikd:i"yx qxbíå÷î`wlqc :yxite Ð `aexa liha `d lqt i`n` erbn

wgvi epiaxl dywe .opaxc renicc `zyd jzrc

:ipzwcn ,oira onyde meydy rnync :xy` oa

ipzc ,cere .dzvwna ipzw `le ,ozvwna rbp

izni` :`tiqÐm` la` .dxrwa yeb ody onfa

xfetn didÐmeyn erbn mewn liqt i`e .xedh

rnecnÐzeidl el yi xfetn ied ik ,daxc`

eze erbn mewn liqt i`n` :cere !xzei rnecn

renic ici lr dnexz dlek enk aiygc oeik ?`l

Ð.erbn mewn elit` lqti `l e` ,lkd lqti

mei leah zkqna `zbelt `d `zi` `icdac

dlqety ine ,zrnecn dqiraÐ,ixnbl dlqet

xiykny ineÐepiaxl d`xpe !ixnbl xiykn

ixiin oizipznc :yxitc ,mz epiax yexitk wgvi

mewn :mixtqd lka qxbcke ,oira onyde meydy

dviak ied `l `de ,lqt i`n` erbnÐli`ede

xninl ol zi` opaxcn `l` d`neh lawn `lc

"dry lk" wxta yixtck ,dtwn ab` ilhac

.(a,bl lirl)

åàìmrhne Ð xeqi`l sxhvn xzidc meyn

on e` meyd on hwln did m` li`ed

eilr dwlie zifk onydÐ`ly xninl ol zil

.jka dlik` jxc oi`y oeik ,dtwn ab` lhaz

àëéàãoiywn Ð qxt zlik` icka zifk

gpd :opixn` (a,cl oileg) "hgeyd"ac

.qxt zlik` icka zifk dia zilc rncd cifpl

!qxt zlik` icka zifk ied `l `nzqac rnyn

dia zi`ca opiwqrc dil miw `kdc :xnel yie

iwenc ,mz epiax yexitle .qxt zlik` icka zifk

oira onyde meydyÐaxern ied i`c ,xity iz`

Ð.qxt zlik` icka zifk ied `l

àìà,dil qxb `lc d`xp Ð 'eke xzid i`n

dil qxb i`cÐdizrc `wlq i`n ok m`

`l` .dyw inp diciclc oeik ?iieyw`l iia`c

`aiwr 'xlc ,opax dilr ibiltc ,xity iz` iia`l

lka xeqi`l sxhvn xzid dil zi` `weec

c ,dxezdinwenc ,opaxl la` .xifpn xnb

xwirk mrhl "zxyn"Ðsxhvn xzid edl zil

dyly" wxta xifpac :cere .mewn meya xeqi`l

:jenqac zetew izy iab opiqxb (a,fl) "mipin

xeqi`l sxhvn xzid `pin`c icicl `nlyaÐ

sxhvn xzidc `d ,iia`l :yexit .oileg iyitpc

xeqi`lÐon xzei xeqi`d on yiyk epiid

dax xzidyk la` .deya mdipyy e` ,xzidd

xeqi`d lrÐinic axle .sxhvn oi`Ðoi`

,onwl wiqnck ,mewn meya xeqi`l sxhvn xzid

oi`e cg`k mi`ad miaezk ipy xifpe z`hg iedc

icicl `nlya .'ek opax ibilt i`n` ,ikd i` :eyexit ikde .oicnlnÐ'xc meyn opax ibilt

,"lk" iyxc `l opaxe .hren xeqi`dyk elit` zeaxl "lk" `z`e ,"lk" yixc xfril`

hren xeqi`dykcÐdtew iab oke ?ibilt i`n` ,jcicl `l` .`nlra enk ,sxhvn oi`

.iia`l xity iz` ,zekecne

çðä,opaxc oilaz znexzc oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð opaxc oilaz znexzl

.wlgl yie ?erbn mewn lqt i`n` mey iab

äéáéúéàxne` ip`y opixn` i`n` :jixt i`n ,xn`z m`e Ð zetew izyÐ`hiyt `de

lr oileg eaxy ixiin `kde ,aexa lha epina oin `ziixe`cn mewn lkac

'xl elit` diiax ira `ziixe`cac ,`ziixe`c dnexza ixiinc `zyd xaqc oeik ,dnexzd

epi`ya oin elit` ,oipr lka xninl irac :wgvi epiax xne`e !(`,at zenai) "lxrd"a opgei

.xkip epi`y ,oixery gnwa oihig gnw oebk ,epin
`ede
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc migqt(ycew zay meil)

ixdénð çñta õîç ïéðòìsxhvn xzidy xfril` iax xaeq §¦§©¨¥©¤©©¦
ung mb xikfd `le xe`y zxhwd wx ixirf xikfd recne ,xeqi`l

.gqta
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàiax zrcl gqta unga mb ,ok` ± ¦¨¦©¦

,xeqi`l sxhvn xzid xfril`exe`y zxhwday hwp ixirfy dn
ick `ed ,xeqi`l sxhvn xzidééaàcî é÷etàìezrcn `ivedl - §©¥¦§©©¥

,iia` lyøîàc(:gp zegpn),Lémyì 'äøè÷ä'ly xhwdúBçt §¨©¥¥©§¨¨§¨
,úéfkîjixv oi`e ,dwel envr ipta xe`y edyn xihwd m` s`e ¦©©¦

ixirf jkitl ,zifkl milydl xzid sexiväøè÷äc ,ïì òîLî÷̈©§©¨§©§¨¨
åàìdxhwd my oi` -úéfkî úBçtìxe`y zxhwd lr aiig epi`e ¨¥§¨¦©©¦

.exeriy z` milyne enr sxhvn xzidyk `l` zifkn zegt
dnexza s`y inic axl giken iia`:xeqi`l sxhvn xzidáéúé̈¦

[ayi-]àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áøly eixac z` xn`e - ©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
sxhvn xzid oi` ,xifp caln dxezay mixeqi` lkay ,opgei iax

.xeqi`lå ,éîéc áøì ééaà déì øîàa ikïéà äøBzaL ïéøeqéà ìë ¨©¥©©¥§©¦¦§¨¦¦¤©¨¥
ïðúäå ,øeqéàì óøèöî øzéädpyna(b"n a"t mei leah),ät÷nä ¤¥¦§¨¥§¦§¨§©©¦§¨

[`qiic oebk ,are ietw liyaz-]äîeøz ìL,dxicwa zgpend ¤§¨
ïîMäå íeMäåmd oilazl da mipezpd,ïéleç ìLmiaxerne §©§©¤¤¤¦

,ea mixkip mpi`y cr ahid liyazaíBé ìeáè òâðålahy `nh-] §¨©§
[eyny aixrd `l oiicreïúö÷îa,dxicway elld mixacd ly §¦§¨¨

ïlek úà ìñtxwird `id dtwndy oeiky ,dxicway dn lk ± ¨©¤¨
dnexz miaygpe ,dixg` mixxbp onyde meyd ,dnexz ly `ide
m` la` .lkd lqtp dnexzd z` lqet mei leahy oeike ,dzenk
íBé ìeáè òâðå ,äîeøz ìL ïîMäå íeMäå ,ïéleç ìL ät÷nä©¦§¨¤¦§©§©¤¤¤§¨§¨©§

àlà ìñt àì ,ïúö÷îaz`,ãáìa Bòbî íB÷îxwird `id dtwndy §¦§¨¨Ÿ¨©¤¨§©¨¦§¨
jiiy `le ,dnexz dlek aygidl onyde meyd xg` zxxbp dpi`e
z` `l` lqet epi` cg` mewnay onye meya rbepyke ,leqt da
mixaegn mpi` dxicwd x`yay onyde meydy itl ,erbn mewn

.mdipia zwqtn oileg ly dtwndy ,mda rbpy onyde meyl
:eixaca iia` jiynnda ïðéåäåm`y `tiqa xen`d lr epl`ye ± ©£¦©¨

,erbn mewn lqtp oileg ly dtwndäìeñt éànà Bòbî íB÷î± §©¨©©§¨
,erbn mewn lqtp dnláBøa ïéìáz eäì éìèa àä,mipilazd ixd ± ¨¨§¦§©§¦§

dxezd ony oeike ,md mihren ,dnexz ly onyde meyd xnelk
,oileg `edy liyazd aexa elhazi ,aexa zlhazn dnexzøîàå§¨©

äpç øa øa äaø,`tiqd z` x`aläîdíòhonyde meyd oi`y ©¨©©©¨©©©
,aexa milha dnexz lyìéàBädlha dpi` dnexz dxezd one ¦

,aexaøæåef zaexrzn lke`yúéfëa ïäéìò ä÷Bìzewln aiig ± §¨¤£¥¤§©©¦
epiidy enk `le] dnexz my dilr yiy meyn ,zifk lk` m`
mb jkld ,[aexa dlha dnexzd dxezd ony dligzn mixeaq
dxicwa lqet mei leah okle ,dnexz my dilr yi d`neh oiprl

.erbn mewn z`
,le`yl epl yi dzre :eixac z` iia` miiqnéîc éëéäokzi ji` - ¥¦¨¥

zifk oi` lk`y dna ixde ,dtwndn zifk zlik` lr dwel xfy
,dnexzåàìmrhd oi` m`d ±,øeqéàì óøèöî øzéäc íeMî ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦

zlik` xeriy milydl dnexzl mitxhvn zaexrzay oilegde
,xeqi`l sxhvn xzid dnexza mby gken ok m`e .xeqi` zifk

.xifpa wx bdep df oicy opgei iax xn`y enk `le
:iia` ly ezii`x z` dgec inic ax,àìdpg xa xa dax zpeek oi` Ÿ

sxhvn xzidy meyn zewln aiig dtwnd on zifk lke`dy
`l` ,xeqi`lúéfk éàîlr miwely xn`y dna ezpeek dn ± ©©©¦
,zifk zlik`ñøt úìéëà éãëa úéfk àkéàcmey dtwna yiy ± §¦¨©©¦¦§¥£¦©§¨

[ivg-] qxt xeriy dtwndn lk`i m`y xeriya dnexz ly onye
meyd on zifk lk`y `vni ,[mivia rax` xeriy xnelk] xkk
oeike .dwel qxt xeriy dtwndn lk`y xf jkld ,mcal onyde
qxt xeriy lk`y xfe aexa dlha dnexzd oi` dxezd ony
,dnexz my dilr yi d`neh oiprl mb jkld ,dwel ef zaexrzn

.erbn mewn z` dxicwa lqet mei leah okle
:el xne`e inic ax ly exe`ia lr iia` dnznåexn`y ef ik §

y minkgúéfëlk`py xzida axernd xeqi`éãëaxeriya-] ©©¦¦§¥

[ziidyñøt úìéëà,zg`k lk`py aygpe sxhvnàéä àúééøBàc £¦©§¨§©§¨¦
:inic ax uxzn .dilr miwely xne` dz`y ,`id dxezd on ±øîà̈©

ïéà déì.dilr miwel jkle ,`id dxezd on ok` ± ¥¦
:ezaeyz lr inic axl iia` dywnéëä éàzewln aiig ok` m` - ¦¨¦

,qxt zlik` icka zifk zlik` lr dxezd onéâéìt éànàrecn ± ©©§¦¦
miwlegéìáaä çzeëa øæòéìà éaøc déìò ïðaøelke`dy mixne`e ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦

opaxl s`e ,qxt zlik` xeriya ung zifk yi gzeka ixde ,xeht
:iia`l inic ax aiyn .ezlik` lr aiigziéàî àlàdn `l` ± ¤¨©

lr zewln aiignd dpg xa xa dax ly ezrca x`al xn`z
,dtwnd on dlik`øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîz` milydl ¦§¤¥¦§¨¥§¦

dtwnd on lk` m` elit` jkle ,eilr aiigl xeqi`d ly exeriy
,dwel cala zifkóBñ óBñdyw jixacl mbdéìò ïðaø éâéìt éànà©©§¦¦©¨¨£¥

,éìáaä çzeëa øæòéìà éaøcelke`d z` aiigl mdl yi `lde §©¦¡¦¤¤§¨©©§¦
.xeqi`l sxhvn eay xziddy meyn zewln

:ayiine eixac inic ax miiqnéìáaä çzeëì çpä àlàdywz l`e ¤¨©©§¨©©§¦
meyn ,elke`d aiigziydéa úéìcepnn lke` oi`y -úéfkgun §¥¥©©¦

éãëa[ziidy xeriya-],ñøt úìéëàelk`l ieyr epi` gzek ixdy ¦§¥£¦©§¨
,ok lre ,ea lahl `l` envr iptaéøN÷c déðéòa éàdéì ìéëà÷å ó ¦§¥¥§¨¨¦§¨¨¦¥

sxhvn f`y ,ea lahn epi`e envr ipta epnn rneby rxi` m` ±
ipta elke`l mc` ipa jxc oi`y xg`n ,qxt zlik` icka zifk

ezetixg zngn envr,íãà ìk ìöà dézòc äìèaezlik` oi`e ¨§¨©§¥¥¤¨¨¨
,dilr aiigzdl dlik` daeygìéëàå øèL÷ øèLî éàåm`e ± §¦¦§¨¨¨©§¨¦

,lk`e ekxck gzeka laihdéa úéìef dlik`a oi` ±úéfkung ¥¥©©¦
,ñøt úìéëà éãëaxyt` i` leaih jxca gzekd zlik`a ixdy ¦§¥£¦©§¨

mizif ipyk oebk ,hrn `l` qxt zlik` ziidy onfa epnn lek`l
.ung zifk oi` gzek ly mizifk drax`ae ,drax` e`

qxt zlik` icka zifky xaeqd inic ax lr dywn iia`
:`ziixe`cdéáéúéà,`ziixaa epipy ,inic axl iia` dywd -ézL ¥¦¥§¥

úçà ,úBøéã÷odnìLilk`núçàå ïéleçodnìLilk`n,äîeøz §¥©©¤¦§©©¤§¨
úBëBãî ézL ïäéðôìåltlt oebk ,oilaz oda miyzeky [zeyzkn-] §¦§¥¤§¥§

,liabpfeúçàoilaz da gpenúçàå ïéleç ìLoilaz da gpenìL ©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzay mipilazdelàzekecndelà CBúì,zexicwd §¨§¨§¥§¥

efi`le dnexz ly oilazd ltp dxicw efi`l mircei ep` oi`e
,oileg ly oilazd ltp dxicwïéøzeîly dxicway milk`nd ¨¦

meyn ,xfl oilegäìôð äîeøzä CBúì äîeøz øîBà éðàL- ¤£¦¥§¨§©§¨¨§¨
,dnexz lk`n day dxicwd jezl eltp dnexz ly mipilazd

åly mipilazd eli`CBúì ïéleçly dxicwdúøîà éàå .eìôð ïéleç §¦§¦¨§§¦¨§©
zlik` lryúéfk[xzida axrzpy] xeqi` ly,ñøt úìéëà éãëa ©©¦¦§¥£¦©§¨

n aiig,àúééøBàc,dywïðéøîà éànàxaca miliwn cvikd - §©§¨©©¨§¦©
xnel dzin eypery'åë CBúì äîeøz øîBà éðàL'dltp dnexz ¤£¦¥§¨§

ly oilazd ltp `ny yeygl epl yi ixd ,'eltp oileg jezl oilege
xfe ,qxt zlik` icka zifk da yie ,oilegd zxicwl dnexz
`l` .dzin aeig ea yiy dxez xeqi` lr xeari dpnn lk`iy
xf dlk`e oilegd zxicwl dnexz oilazd ltp m` elit`y gken
on xeq` epi` qxt zlik` icka zifky oeik dxezd on aiig epi`

eike ,opaxcn `l` dxezd`lewl milez opaxc wtq `edy o
oileg ly oilazde ,dnexzd zxicwl ltp dnexz ly oilazdy

.xfl zxzen `ide oilegd zxicwl ltp
:inic ax uxznïéìáz úîeøúì çpä ,déì øîàdywz l` ± ¨©¥©©¦§©©§¦

`ed mday dnexz aeigy ,oilaz znexza zxacnd `ziixadn
n wx,ïðaøc,xdvie yexiz obca `l` dnexz aeig oi` dxezd ony §©¨¨

aeigdy oilaza ,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle
ly oilazdy lwdl milez opaxcn wx `ed dnexz epnn yixtdl

.oilegd zxicwl ltp oileg
:zxg` `ziixan inic axl dywn iia`déáéúéàiia` dywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,inic axlúBte÷ ézL,obc okezae zelecbúçà §¥©©
obc d`lnúçàå ïéleç ìLobc d`lnézL íäéðôìå ,äîeøz ìL ¤¦§©©¤§¨§¦§¥¤§¥

ïéàñ,obc lyúçàobc da gpenúçàå ïéleç ìLobc da gpenìL §¦©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzoi`q izyCBúì elàzetew izy,elàep` oi`e §¨§¨§¥§¥
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המשך לעמוד נמז

ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtmigqt
éîð õîç åìéôà.xeqi`l sxhvn xzid inp epiide ,e`la eaexir lr opixn` `dc Ðéðùîå

éîð éëä ïéàxe`y hiwpc i`de ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ungc Ðiwet`l Ð,iia`cn

zxhwda aiige ,zifkn zegta dxhwd yi :"ze`a zegpnd lk" wxta zegpna xn`c

zif ivg ,zifk `l` il oi` :ikd lirlc `ziixal uxzne .sexiv ira `le ,edc lk xe`y

oipnyic dpin silie ,"lk" :xnel cenlz Ð

oi`c ol rnyn `w ,zifkn zegtl dxhwd

sexiv `ki` i`e ,dxhwd`l i`e ,oi` Ð.`l Ð

àúòîù àäì.opgei iaxc Ðäô÷îäliyaz Ð

ietw.`qiic oebk ,dnexz ly aremeydeonyde

oipezpdea,oilazl.oileg ly eidìñôz` Ð

z` lqet mei leahe xwir dtwnc ,dxicwd lk

.dnexzdåòâî íå÷îåäì åìèá àä ìñô éàîà
àáåøá ïéìáúrenic jzrc `wlq `wc Ð

.xeq`c `ed opaxcnäðç øá øá äáø øîàåÐ

,zifka eilr dwel xfe ,`ed `ziixe`cn renic

iabl ,jkld .dlr dnexz my yic meyn

`xing `l ,edine .dlr dnexz my inp d`neh

dnvr dnexzkleqtil`nrh i`ne .olek z`

zifka eilr dwel xflk` `l `d ,zexf meyn Ð

dnexz zifksxhvn xzidc meyn e`l Ð

xeqi`lxn`wc zifka dwel i`n :ipyne ?Ð

epnn qxt lk` m`y ,qxt zlik` icka zifk

mivia drax` xeriy.dnexz zifk ea yi Ð

ixeriy lkc ol `niiwezifk oia ,xeqi` zlik`

,mixetkd meic zazek oiae mce alg ly

m`y .ef diidy icka xeriyd zlik` oitxhvn

cr lcxgk lk`e xfge ,alg lcxgk lk`

milydycre dlik`d zligzn oi` m` ,zifkl

xzei dteqziidyndlik`a qxt zlik` ick

zipepiazg` zaa elk`y enk iede ,sxhvn Ð

ick dnexz o`k yi inp `kde .aiigesxhvdl

.epnn qxt zlik`a zifkúìéëà éãëá úéæëå
àúééøåàã ñøôzifk opax xen`c `d ,dinza Ð

qxt zlik` ziidy xeriyk sxhvnied in Ð

x`yk ipiqn dynl dkld ,`ziixe`cn

meyn zvxzne ,dwel zxn` `wc ,oixeriy

xa xeqi`n zifk lik`c.xzidnéâéìô éàîà
çúåëá øæòéìà éáøã äéìò ïðáø`lc inp idp Ð

`din lik` `d ,eaexir zeaxl "lk" iyxc

.qxt zlik` icka zifk xeqi`néàî àìàåÐ

xzidc meyn daxc dwel i`d ,jl `xiaq

.iwlc xn`w zifk cgae ,xeqi`l sxhvnóåñ
äéìò ïðáø éâéìô éàîà óåñxzid sxhvi Ð

,xeqi`l.aiigileàìà.qxbéìááä çúåëì çðä
ziidy xeriyk ungd on zifk lik` `lc Ð

`l` lek`l ieyr epi` gzek `dc .qxt zlik`

`zydc ,ynn dil lik`e inxzn i`e ,lahl

zlik` xeriyk sxhvdl xdnn ,zifk `ki`

.epnn qxtåúòã äìèá`id dlik` e`le Ð

.dlr iaeigléàåøèùéîøèù à÷lahn Ð

ekxck ekezalk`yky .qxt zlik` ziidy icka ungd on zifk `kil Ðzlik` ick

laihy dnn qxtekezaon lk` `l Ðgzekd,drax` e` mizif ipy e` ,hrn `l`

`eddaedipira dil izyc ab lr s` ,inp icnd xkye .zifk ungd on `kil `zxetÐ

wiqti `ly zeqek ylye mizy dzey jl oi` edinddyieziidy icka ,jkld .miizpia

x`ye mind on cal ungd on zifk izy `l qxt zlik`.zaexrzdmzqyexwir xky

icnay `l` ,mip`zn e` mixnzd on.zvw oixery in mdnr axrnñøôivg `ed Ð

iaexir ea exriyy xkk,minegz`nhl ,rbepnd zial eivge .zecerq izy oefn `edy

eziidy xeriy dxez dpzpy ,ezlik` ick ea ddyi m` micba) aizkc ,dcerq ick`xwie

ciivgc ipiqn dynl dklde ,"eicba z` qaki ziaa lke`de" :(mivia dpeny ly xkk

.dcerq `edéúùúåëåãîoilazdy Ðoikecipoiltlt ,okeza.liabpfeåìà êåúì åìàÐ

zekecnnjezl.zexicwdïéøúåî.xfl oileg zexicw Ðøîåà éðàù ïðéøîà éëéäÐ

oera `lewl opilzedl lik` ike ,ltp oileg jezl dnexz `nlice ,dzinzifk `ki` Ð

ltp i`ce inp i` :dpin rny `l` .qxt zlik`a dnexzol `wtqn ike ,opaxcn `l` qxt zlik` icka zifk meyn aiigin `l Ði`n `l`e :opiqxb xifp zkqna :`lewl opilz ÐÐ

jyexiz jpbc ziy`x"c ,opaxcnc oilaz znexzl gpd `l` ."xne` ip`y" xn` ikid ,xeqi`l sxhvn xzid.aizk "jxdvieúåôå÷okezae ,zelecb Ð.`ziixe`c dnexz `iedc ,obc
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ïéðòì`de :xn`z m`e ."lk" yixc `l edi`c ,jixt ivn `l opgei 'xl Ð inp gqta ung

!dxezd on xeq` xeriy ivgc "alg lk"n opgei iax yixc (`,cr) `neic `xza wxta

xeriyka enk zewln aiigzdl la` ,`xeqi`l `l` yixc `lc :wgvi epiax xne`eÐ,`l

.ung iab okeikd:i"yx qxbíå÷î`wlqc :yxite Ð `aexa liha `d lqt i`n` erbn

wgvi epiaxl dywe .opaxc renicc `zyd jzrc

:ipzwcn ,oira onyde meydy rnync :xy` oa

ipzc ,cere .dzvwna ipzw `le ,ozvwna rbp

izni` :`tiqÐm` la` .dxrwa yeb ody onfa

xfetn didÐmeyn erbn mewn liqt i`e .xedh

rnecnÐzeidl el yi xfetn ied ik ,daxc`

eze erbn mewn liqt i`n` :cere !xzei rnecn

renic ici lr dnexz dlek enk aiygc oeik ?`l

Ð.erbn mewn elit` lqti `l e` ,lkd lqti

mei leah zkqna `zbelt `d `zi` `icdac

dlqety ine ,zrnecn dqiraÐ,ixnbl dlqet

xiykny ineÐepiaxl d`xpe !ixnbl xiykn

ixiin oizipznc :yxitc ,mz epiax yexitk wgvi

mewn :mixtqd lka qxbcke ,oira onyde meydy

dviak ied `l `de ,lqt i`n` erbnÐli`ede

xninl ol zi` opaxcn `l` d`neh lawn `lc

"dry lk" wxta yixtck ,dtwn ab` ilhac

.(a,bl lirl)

åàìmrhne Ð xeqi`l sxhvn xzidc meyn

on e` meyd on hwln did m` li`ed

eilr dwlie zifk onydÐ`ly xninl ol zil

.jka dlik` jxc oi`y oeik ,dtwn ab` lhaz

àëéàãoiywn Ð qxt zlik` icka zifk

gpd :opixn` (a,cl oileg) "hgeyd"ac

.qxt zlik` icka zifk dia zilc rncd cifpl

!qxt zlik` icka zifk ied `l `nzqac rnyn

dia zi`ca opiwqrc dil miw `kdc :xnel yie

iwenc ,mz epiax yexitle .qxt zlik` icka zifk

oira onyde meydyÐaxern ied i`c ,xity iz`

Ð.qxt zlik` icka zifk ied `l

àìà,dil qxb `lc d`xp Ð 'eke xzid i`n

dil qxb i`cÐdizrc `wlq i`n ok m`

`l` .dyw inp diciclc oeik ?iieyw`l iia`c

`aiwr 'xlc ,opax dilr ibiltc ,xity iz` iia`l

lka xeqi`l sxhvn xzid dil zi` `weec

c ,dxezdinwenc ,opaxl la` .xifpn xnb

xwirk mrhl "zxyn"Ðsxhvn xzid edl zil

dyly" wxta xifpac :cere .mewn meya xeqi`l

:jenqac zetew izy iab opiqxb (a,fl) "mipin

xeqi`l sxhvn xzid `pin`c icicl `nlyaÐ

sxhvn xzidc `d ,iia`l :yexit .oileg iyitpc

xeqi`lÐon xzei xeqi`d on yiyk epiid

dax xzidyk la` .deya mdipyy e` ,xzidd

xeqi`d lrÐinic axle .sxhvn oi`Ðoi`

,onwl wiqnck ,mewn meya xeqi`l sxhvn xzid

oi`e cg`k mi`ad miaezk ipy xifpe z`hg iedc

icicl `nlya .'ek opax ibilt i`n` ,ikd i` :eyexit ikde .oicnlnÐ'xc meyn opax ibilt

,"lk" iyxc `l opaxe .hren xeqi`dyk elit` zeaxl "lk" `z`e ,"lk" yixc xfril`

hren xeqi`dykcÐdtew iab oke ?ibilt i`n` ,jcicl `l` .`nlra enk ,sxhvn oi`

.iia`l xity iz` ,zekecne

çðä,opaxc oilaz znexzc oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð opaxc oilaz znexzl

.wlgl yie ?erbn mewn lqt i`n` mey iab

äéáéúéàxne` ip`y opixn` i`n` :jixt i`n ,xn`z m`e Ð zetew izyÐ`hiyt `de

lr oileg eaxy ixiin `kde ,aexa lha epina oin `ziixe`cn mewn lkac

'xl elit` diiax ira `ziixe`cac ,`ziixe`c dnexza ixiinc `zyd xaqc oeik ,dnexzd

epi`ya oin elit` ,oipr lka xninl irac :wgvi epiax xne`e !(`,at zenai) "lxrd"a opgei

.xkip epi`y ,oixery gnwa oihig gnw oebk ,epin
`ede
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קמו
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxtmigqt

ø÷éòë íòè ïúéì.eynne exwirk xeqi` ly enrh zeyrl Ðïäá ùéå.oii mrh mina Ð

áééçciarzi`c meyn `l` ,`ed xeqi`l sxhvn xzid meyn e`l `de .odn zifka Ð

xeqi`l sxhvn xzid la` .xeqi` dilek dil.dpin opitli `l Ðäìåë äøåúä ìëìÐ

.eynnk oixeqi` ly enrh `diyíìåò øåñéà ïøåñéà ïéàùdnk `l` Ðm`e .yxity

mzqel oixzen oiie miapre .mei miyly Ð

.d`pdaåøåñéàì øúéä åì ùéå,onf jez s` Ð

.mkg (zxtd) ici lríéàìë.mxkd i`lk Ð

íìåò øåñéàovxge dhg rxf Ðxeq` lkd Ð

.mlerlíéúùá äìøòì ïéãä àåäåxnege lw Ð

exeqi`c ,mikxc izya dlxrl oc dz` df

.yly jeza exeqi`l xzid oi`e ,d`pd xeqi`

xninl `kil mler xeqi`e .xifpa ok oi`y dn

.zexzen yly xg`lc ,daéðî àäÐ

`xw i`dl dizwit`copax ,xwirk mrhl

ibiltc.xeqi`l sxhvn xzida `aiwr iaxc`

.`id i`n yxtn dinwleàáé÷ò éáø éäidn Ð

sxhvn xzidc opirny `aiwr iaxc `zlin

.xeqi`läéãåçì ïééî àîìéãÐsexivejiiy

rlapc meyn ,da ipzinlj`ide .ztd jeza

`iane ,dtl dtn ilk `lnn ?oii zifk oixryn

oke .oii zifk `ed `veid oiide ,ekezl ozepe zif

.xifpc `ztqeza `edúáåøòú,oira epi`y Ð

.zta rlapyúôîïééîåáééçopax ibilte Ð

eli`e .xeqi`l sxhvn xzid edl zilc ,dilr

ztd lka oiid hyt,dilr opax ibilt eed `l Ð

,xwirk mrh edl zi` `dcciarzi`ezt dil

`nrhc ,dilr ibilt `din `dae .xeqi` diteb

.`ed sexiv meyn `aiwr iaxcinp i`e`l

zixypoiia ztd lkxzid inp sxhvn Ð

.`aeigl xeqi`làáé÷ò éáøådil witnc oeik Ð

.xeqi`l sxhvn xzidl "zxyn" i`dlíòè
ø÷éòë,mrh `l` ,xwir icin `kilc `kid Ð

dil `pn ,mina miapr dxy oebk?áìçá øùá
`l` ,dipira xyade ,alga lyazpy xya Ð

.ea rlap algd mrhyàåä ùåãéçexeqi` lk Ð

epipia ievn epi`y yecig xace ,`ed dniz

oixeqi` x`yadicic `xneg opixnb `l Ð

x`yc ikid ikc .oixeqi` x`y`oiyecigdicic

oixeqi` x`ya eed `linp xwirk mrhc i`d Ð

xnbiz `l.dipinäéùåãéç éàîå.ilin x`yn Ð

äéùåãéç åðééä àîéìéàmixzend mixac ipyc Ð

x`ya ok oi`y dn ,oixq`p eaxrzpyke ,md

.mixacéîð íéàìë àä.oznbec Ðäéì éøúÐ

edxeymeid lk algaxzen ,xnelk .ixy Ð

ezexyllr elit` eilr xaer epi`e ,ekeza

,leyia jxc `l` dxez dxq` `lc ,ezlik`

.xeq` opaxcn ,edine .`nrh dia aidi elit`e

øåñà éìåùá äéì ìéùá,eleyia lr xaer Ð

.ezlik` lr xaereíéåâ éìåòéâlyiay dxicw Ð

xfegyke ,iebd dada lyane l`xyi`id Ðzlrbnlerib .l`xyi ly jezl dzrila

.hlete `iwn oeyl) "y`a `ai xy` xac lk" ,oicn dyrna ezxq` dxezdexacna`l(

zexei epiidc Ðoiqenwneweoigizxny ,oda `veike.xe`d lr oze`äìéáðî ïðéøîâãÐ

) 'ebe "xbl ,dliap lk elk`z `l" :aizkcmixacxbl die`xd ,(cidpi`y ,dliap diexw Ð

xbl die`x.dliap diexw dpi` Ðøåñà àëäådrila dze`c ,`ed mbtl inp i`dc Ð

dzdyynzg` dlil ilk ly eptecabted Ðlke`l zgayn `l eze ,lwlwzpe enrh

`idyzhltp.ekezlàîåé úá.meia ea iebd da lyiay Ðàúøåô äîâô àìãÐmrhn.drilad dnbtp ilkdàáé÷ò éáøì òîùð ïðáøãîmixeqi` lk :lirl xn`c ,jixt opgei iaxl Ð

ueg ,xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezayixeqi`n.`aiwr iaxk `pniwe`e ,xifpixii` `l ixeqi` x`yae ,xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`a xn`c dil opirny `aiwr iaxl ickn

mrha opaxl edl opirnyc i`nn `d ,ixeqi` x`ya inp dil zi` xifp ixeqi`a dil zi`c ikid ikc xn` `l i`n` opgei iaxe .icin`aiwr iaxc dizrc inp dpin rnynl opivn ,xwirk

.xeqi`l sxhvn xzida'åë ïðáø éøîà åàìlkl oc dz` o`kn dil zi`c inp xninl `ki` ,xeqi`l sxhvn xzidl dl witnc inp `aiwr iaxl ixeqi` x`ya ikd inp ixn` `we Ð

.dlek dxezdäéì øîàxeqi`l sxhvn xzidl `aiwr iax dil iwenc oeik Ð.oc dz` o`kn xninl opivn `l Ð
íåùî
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àåäåyxite .ycg iab (`,gl) oiyecwc `nw wxta opixn` oke Ð mizya dlxrl oicd

mler xeqi` exeqi` oi` dlxrc :qxhpewdÐxzeny dn :dywe .xzen yly xg`c

yly xg`Ðmz epiaxe !xzid el oi` ixtde ,ixtd wx mlern xq`p `l oli`de ,oli`d epiid

mizya dlxrl oicd `ed :yxitÐe` ,diict ici lr exeqi`l xzid yic ,rax` zpya epiid

xifpc :yxtn wgvi epiaxe .milyexil `iadl

mler xeqi` oxeqi` oi` ycgeÐotbd on lcbdy

ycg oke ,xeqi` eilr lg `l exfp znlyd xg`

xnerd z`ad xg` zleaiyd dpwn `veidÐ`l

oke .xnerd mcew yixydy oeik ,xeqi` eilr lg

lg xeqi` oi` epnn `veid ,mipy yly xg` dlxr

yexitk yxtl yi exeqi`l xzid yie .eilr

ici lr xzid el yi epnf jez xifpy :qxhpewd

elek spd mei :xn`c dcedi 'xl ,inp ycge .dl`y

xeq`Ð.xner ici lr epnf jez xzid el yi

dpiwfa dclie .dpnf jez xzid dl oi` dlxre

dlhacÐe`a zeycg miptc ,dlxrc oli` df oi`

ycg ly ixtdy :wgvi epiax yxtn cere .o`kl

znlyd mcew otbd on `veid oke ,xak xq`py

zexifpÐ.xeqi`d onf znlyda xzid odl yi

xq`py ixtd ,mi`lke dlxr la`Ð.xzid el oi`

'xk cinrdl jixv oi`c ,xwir d`xp df yexite

aiyg `l i`n` :df yexitl zeywdl oi`e .dcedi

yly `die xnerae dl`ya xeqi`l xzid yi

`l` dcedi 'xk xaq `lc :xnel yic ?dlxra

liyzn i` ,inp xifpe .xizn gxfnd xi`dÐoi`

xcpd xwer mkgdy ,xq`py xacl xzid df

yexitl la` .mlern xq`p `ly `vnpe ,exwirn

xq`p envr ixtdy dn iaeyg`l ivn ded `nw

.yly dlxra `ven dide ,mlerl

àîìéãåiz` sxvl oeyle Ð dicegl oiin

relad oiid sxvl :xnelk ,xity

.ekeza

ïðáøåÐ `ed yecigc opixnb `l alga xyan

gpizd :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

"xyad lk" wxta dil zi`c iia`l `l` ,`axl

i`n` ,`ed yecig e`l alga xyac (`,gw oileg)

?xwirk mrhl xifpn slinl jixhvi`

àìà:sqei 'x axd dywd Ð mieb ileribn sili

xifpa xwirk mrh `aiwr iax sili ikid

,dxezay xeqi` lkn lw xifp `d ?mieb ileribn

!exeqi`l xzid yie mler xeqi` exeqi` oi`y

,oiin zerela odilk eid inp oicnac :uxize

.xifpl mixeq`eïðáøåi` inp `nei za dxicw

xq` ikd elit`e Ð `zxet dnbt `lc xyt`

oi`yl `nei za oia ibelti`l `kil ok m` ,aezkd

dxicw :xaq `aiwr 'xe .mixeq` edleke ,`nei za

,`nei za oi`y la` ,llk dnbt `l `nei za

`nbtcÐxnbc ,xzen mbtl mrh ozepc .ixy

`xza wxta oerny 'x xaq inp ikde .dliapn

xnbc ,xeq` mbtl mrh ozep xaqe ,mzd dilr bilt xi`n 'xe .(a,fq) dxf dcear zkqnc

i` `nei za dxicw elit`c ,`ed mbtl mrh ozepc ab lr s` aezkd xq`c mieb ileribn

dliap aezkd xizdy dne ,`ed yecig e`l mieb ileribe .`zxet dnbt `lc xyt`Ðiwen

e`lc oeik ,xwirk mrhl mieb ileribn inp slinl ivn xi`n iaxle .`xwirn gexqa dl

.xaca zewelgn yly `zyd `ki`e ,`ed yecig
meyn
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ïäa Léå íéna íéáðò äøL íàL øwéòk íòè ïzéì¦¥©©§¦¨¤¦¨¨£¨¦©©¦§¥¨¤
ïéé íòè¯äîe :dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkî .áéiç ©©©¦©¨¦¨©¨¨§¨©¨¨©

øeqéà Bøeqéà ïéàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà ïéàL øéæp̈¦¤¥¦¦¨§¥¦¦
Bøeqéàì øzéä Léå ,äàðä¯.øwéòk íòè Ba äNò £¨¨§¥¤¥§¦¨¨©©§¦¨

,äàðä øeqéà Bøeqéàå ,íìBò øeqéà BøeqéàL ,íéàìk¦§©¦¤¦¦¨§¦¦£¨¨
Bøeqéàì øzéä ïéàå¯?øwéòk íòè äNòiL ïéc Bðéà §¥¤¥§¦¥¦¤©£¤©©§¦¨

épî àä !íézLa äìøòì ïécä àeäå¯éaøå ,àéä ïðaø §©¦§¨§¨¦§©¦¨©¦©¨©¦§©¦
éaø àîéìéà ?àáé÷ò éaø éä .àáé÷ò éaøk øîàc ïðçBé¨¨§¨©§©¦£¦¨¥©¦£¦¨¦¥¨©¦
äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø :ïðúc ,ïéúéðúîc àáé÷ò£¦¨§©§¦¦¦§©©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨

úéfk éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt¯útîc éànîe .áéiç ¦©©¦§¥§¨¥§¥©©¦©¨¦©§¦©
déãeçì ïéiî :àîéz éëå .déãeçì ïéiî àîìéc ?ïéiîe¦©¦¦§¨¦©¦§¥§¦¥¨¦©¦§¥

àøîéîì éàî¯áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àä ©§¥§¨¨¨©§©¨§©©©
éaø ,àéðúc .àúééøác àáé÷ò éaø àlà .úáBøòúc§©£¤¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦
útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©

ïéiîe¯éìé ?déì àðî øwéòk íòè ,àáé÷ò éaøå .áéiçó ¦©¦©¨§©¦£¦¨©©§¦¨§¨¥¨¥
øeñàå àeä àîìòa àîòè åàì .áìça øNaî,éîð àëä ¦¨¨§¨¨¨©§¨§¨§¨§¨¨¨©¦

.àeä Lecéçc ,ïðéøîb àì áìça øNaî :ïðaøå .àðL àì̈§¨§©¨©¦¨¨§¨¨¨¨§¦©§¦
,éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéà ?Lecéç éàîe©¦¦¥¨§©§¥§©§¥¨¥

øeñà éããä éãäáe¯éàäå déãeçì éàä ,éîð íéàìk ©£¥£¨¥¨¦§©¦©¦©§¥§©
élek déì eøz éàc :àlà !øeñà éããäáe ,éøL déãeçì§¥¨¥©£¨¥¨¤¨§¦¨¥¥

àaìça àîBé¯éìeMa déì ìéMa ,éøL¯éaøå .øeñà ¨§©§¨¨¥©¥¥¦¥¨§©¦
éìé :àlà !àeä Lecéç éàcå áìça øNa ,éîð àáé÷òó £¦¨©¦¨¨§¨¨©©¦¤¨¨¥
àeä àîìòa àîòè åàì íéBâ éìeòéb ,íéBâ éìeòébî¯ ¦¦¥¦¦¥¦¨©§¨§¨§¨

éîð àëä ,øeñàå¯éîð íéBâ éìeòéb :ïðaøå .àðL àì §¨¨¨©¦¨§¨§©¨©¦¥¦©¦
ïðéøîâc ,øzeî íâôì íòè ïúBð ìk àäc ,àeä Lecéç¦§¨¨¥©©¦§¨¨§¨§¦©

àáé÷ò éaøå .øeñà àëäå äìéápî¯déøa àéiç áøãk ¦§¥¨§¨¨¨§©¦£¦¨¦§©¦¨§¥
úa äøéã÷a àlà äøBz äøñà àì :øîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¥¨©
äøéã÷ :ïðaøå .àeä íâôì íòè ïúBð åàì Ckìä ,àîBé¨¦§¨¨¥©©¦§¨§©¨©§¥¨
déì øîà .àzøet äîât àìc øLôà àì éîð àîBé úa©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ¨§¨§¨¨©¥
òîLð ïðaøcî :éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áø©©¨§¥§©¨§¨§©©¦¦§©¨©¦§©
íòè ïzéì "úøLî" ïðaø éøîà àì éî ,àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¦¨¨§¦©¨©¦§©¦¥©©

øwéòk¯éaøì .äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî §¦¨¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨§©¦
úøLî :éîð àáé÷ò¯ïàkî ,øeqéàì óøèöî øzéäì £¦¨©¦¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¦¨

:déì øîà !dlek äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà©¨¨§¨¦¦¤©¨¨¨©¥
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

`aøwéòk íòè ïzéìzeynn enk `ed xeqi` ly mrhy cnll - ¦¥©©§¦¨
eynn lke`k `ed ixd xeqi` ly enrh lke`dy oiprl ,xeqi`d

,xeqi` lyïäa Léå ,íéna íéáðò äøL íàLmina ±,ïéé íòèdzye ¤¦¨¨£¨¦©©¦§¥¨¤©©©¦
,mindn zifk xifp,áéiç`l` llk zeynn mda oi`y it lr s`e ©¨

e ,mrhïc äzà ïàkîxnege lwaìëìixeqi`dlek äøBzädidiy ¦¨©¨¨§¨©¨¨
,eynn oick xeqi` ly enrh oicøéæp äîe,lwdBøeqéà ïéàL`veia ©¨¦¤¥¦

otbd on,íìBò øeqéà,zexifp eilr laiwy onfa wx `l`Bøeqéà ïéàå ¦¨§¥¦
otbd on `veia,äàðä øeqéà`l` otbd on `veid eilr xq`p `ly ¦£¨¨

,d`pda `le dizye dlik`aBøeqéàì øzéä Léåini jeza s` §¥¤¥§¦
it lr s`e ,el dpxizie mkgl ezexifp lr l`yiy ici lr ezexifp

e aezkd ea xingd okíéàìk ,øwéòk íòè Ba äNòoebk ,mxka ¨¨©©¨¦¨¦§©¦
,ovxg mr dhg rxfyíìBò øeqéà BøeqéàLlcbde yxypdy ± ¤¦¦¨

,mlerl xeq`ïéc Bðéà ,Bøeqéàì øzéä ïéàå ,äàðä øeqéà Bøeqéàå± §¦¦£¨¨§¥¤¥§¦¥¦
xnege lwa cenll oi` ikeäNòiLaezkd eaàeäå .øwéòk íòè ¤©£¤©©¨¦¨§

ïécäxifpn cenll yi mb jke -äìøòì,xnege lwa ,xwirk mrhy ©¦§¨§¨
íézLadxeq`y ,dxeng dlxrdy ,lirl zexkfpd zexnegdn ¦§©¦

qi`l xzid oi`e ,d`pdaxifp eli`e ,dxeqi` zepy yly jeza dxe
lr exeqi` onf jeza exeqi`l xzid yie ,d`pda xeq` epi`y ,lw
oic cnlp 'zxyn'ny ,ef `ziixaa ok m` x`ean .mkg zxzd ici
oic 'zxyn'n opgei iax cnl ji` dyw oky oeike .xwirk mrh

.xeqi`l sxhvn xzid
:`xnbd zvxznépî àä'zxWn'n zyxecd ef `ziixa dpy in - ¨©¦¦§©

,xwirk mrhyàéä ïðaøsxhvn xzid oi`y mixaeqd minkg - ©¨¨¦
,xeqi`låeli`ïðçBé éaø,xeqi`l sxhvn xzidy 'zxWn'n cnly §©¦¨¨¦§©

àáé÷ò éaøk øîàcsxhvn xzidy xaeqe minkg lr wlegd §¨©§©¦£¦¨
.xeqi`l

.xeqi`l sxhvn xzidy `aiwr iax xn` okid zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø éäyi `aiwr iax ly mixac dfi`n - ¥©¦£¦¨

,xeqi`l sxhvn xzid ezrcly cenllàîéìéàyiy xn`p m` - ¦¥¨
ixacn ok cenllïéúéðúîc àáé÷ò éaø,dpynay ±ïðúcdpyna ©¦£¦¨§©§¦¦¦§©

(:cl xifp),éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¤§¨¥§¥
áéiç ,úéfkmr ztd sexiva m`y ezpeek dxe`kle .dzlik` lr ©©¦©¨

xziddy `aiwr iax ixaca ok m` yxetne ,aiig zifk yi oiid
yi df .eaiigl zifk xeriyl [oiil-] xeqi`l sxhvn [ztd-]

,zegclïéiîe útîc éànîeztdn `ed zifkd sexivy xnel oipne - ¦©§¦©¦©¦
,oiidecdéãeçì ïéiî àîìéjiiye ,ecal oiidn zifk yiy okzi ixd - ¦§¨¦©¦§¥

xzidy eixacn di`x oi`e ,zta rela `edy oeik sexiv oeyl ea
.xeqi`l sxhvnàîéz éëåxaecn m`y ,ef diigc lr l`yz m`e - §¦¥¨

zifk yiydéãeçì ïéiî,ztd sexiv `la ecal oiidn -àøîéîì éàî ¦©¦§¥©§¥§¨
,aiydl yi ,aiigy heyt ixde ,`aiwr iax ycig dn -à÷ àä̈¨

ïì òîLî,eprinydl `aiwr iax `a df xac ±caiigáb ìò óà ©§©¨§©©©
ca oiidúáBøòúixacn gikedl oi` ok lre .oira epi`e zta rela - §©£¤

.xeqi`l sxhvn xzidy el` `aiwr iax
:`xnbd dwiqnàlàixacn xeqi`l sxhvn xzidy cenll yiéaø ¤¨©¦
àúééøác àáé÷ò,`ziixaa miiepyd ±àéðúc,`ziixaaàáé÷ò éaø £¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨

.áéiç ,ïéiîe útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBàixd ¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©¦©¦©¨
.xeqi`l sxhvn xzid `aiwr iax zrcly `ziixaa yxetn

:`xnbd zl`ey .xwirk mrhy `aiwr iaxl oipn zxxan `xnbd
àáé÷ò éaøåxzidy 'zxWn'n cneld,xeqi`l sxhvnøwéòk íòè §©¦£¦¨¦§©©©¨¦¨

déì àðîxwirn ea oi`y cala mrh lr aiigl cnel `ed oipn - §¨¥
iax :`xnbd daiyn .miapr mda exyy min lr oebke ,xeqi`d

`aiwréìéóxwirk mrh oic ,cnel -áìça øNaîdxq`y dnn - ¨¦¦¨¨¤¨¨
ike ,alga lyazpy xya lek`l dxezàîòè åàìalg lyàîìòa ¨©£¨§¨§¨

àeä,xyaa yiyåok it lr s`øeñà,xyad z` lek`lénð àëä §¨¨¨©¦
àðL àìly mrhe ,lcad oi` ,dxez ixeqi` x`ya ,o`k mb ± Ÿ§¨

'zxyn'n df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi`
.xeqi`l sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d

xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd
:alga xyanïðaøå`le 'zxyn'n xwirk mrhy cenll ekxved §©¨¨

mzrcly meyn ,alga xyan edecnlïðéøîb àì áìça øNaî- ¦¨¨¤¨¨Ÿ¨§¦©
meyn ,cenll ozip `làeä Lecéçc,ycegne denz exeqi` lk - §¦

eizekldn micnl oi` okle ,mixeqi` x`ya ezenk ievn oi`y
x`yy myky ,xwirk mrh oic oiprl oebke ,mixeqi` x`yl
xwirk mrh mb jk ,mixeqi` x`ya mibdep mpi` eay miyecigd

.mixeqi` x`ya bdpiy epnn cenll oi`
:`xnbd zxxanLecéç éàîex`ya oi`y ea yi yecig dfi`e - ©¦

.dxez ixeqi`éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéàm` ±xn`p ¦¥¨§©§¥§©§¥¨¦
mixzen envr ipta alge envr ipta xyay `ed yecigdy

,dlik`aøeñà éããä éãäáedfa df miaxern mdipy xy`ke - ©£¥£¨¥¨
xeqi`a ixde ,mixeqi` x`ya ep`vn `l df xace ,mixeq`,íéàìk¦§©¦

,xenge xeya dyixg e` ,mizyte xnvn cba zyial oebkénðmb - ©¦
,df xac ep`vnéøL déãeçì éàäå déãeçì éàäenvr ipta xac lk ± ©§¥§©§¥¨¦

,xzen [ecal xeya dyixg e` ,cala ozytn ieyrd cba oebk]
øeñà éããäáeyecig ok m`e ,xeq` cgia mipind ipy xy`ke - ©£¨¥¨

.xeqi` cera mb `vnp alga xya lyk
:`xnbd daiynàlà,`ed alga xyaa yecigdélek déì eøz éàc ¤¨§¦¨¥¥

éøL àáìça àîBéxzene ,mly mei alga xyad z` zexyl xzen ± ¨©£¨¨¨¦
dxq` `ly ,xyaa mrh algd ozpy it lr s` xyad z` lek`l

la` ,cgi elyazp `l m` alga xya dxezdéìeMa déì ìéLä¦¥©¥
øeñàdfe ,dlik`a xeq` elyia m`e ,alga xya lyal xeq` ± ¨

mrhy micnl opax oi` okle ,xeqi` cera `vnp epi`y yecig
.mixeqi` x`yl alga xyan xwirk

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zrcl zxfeg `xnbdénð àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©¦
ezrcl mb `ld ,alga xyan xwirk mrhy cnel `ed cvik -

.àeä Lecéç éàcå áìça øNaepi` `aiwr iax ok` :`xnbd daiyn ¨¨¤¨¨©©¦
,alga xyan mixeqi` x`ya xwirk mrh cneléìé àlàéìeòébî ó ¤¨¨¦¦¦¥

íéøëð,miakek icaer ilk ly mzhilt z` dxezd dxq`y dnn - ¨§¦
meyn ,xeq` liyazd ,ieb da lyiay dxicwa l`xyi lyia m`y
lyan l`xyidyke ,iebd ly sxhd liyazdn dxicwa relay

ike .l`xyid liyaz jezl qpkpe mrhd dpnn hltp daéìeòéb¦¥
àîòè åàì íéøëðdtixh lyàeä àîìòa,zeynn `la mda yiy ¨§¦¨©£¨§¨§¨

å`ed ok it lr s`énð àëä ,øeñàdxez ixeqi` x`ya,àðL àì §¨¨¨©¦Ÿ§¨
df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi` ly mrhe
sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d 'zxyn'n

.xeqi`l
xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd

:mixkp ileribnïðaøåmixkp ileribn xwirk mrhy micnl mpi`y §©¨¨
oicy meyn `ed ,xifpa xen`d 'zxyn'n df oic cenll ekxvede

énð íéøëð éìeòéb[mb-]àäc ,àeä Lecéç[ixdy-]ìkxeqi` xac ¦¥¨§¦©¦¦§¨¨
yïúBðxzid lk`naíâôì íòè,lk`nd z` mbety mrh ±øzeî ¥©©¦§¨¨

,dlik`a lk`ndïðéøîâcyn ±epi` mebt mrhy micnl ep`y me §¨§¦©
,xqe`,äìéápîda xn`py(`k ci mixac)xBl dlap lk Elk`z `l' ¦§¥¨ŸŸ§¨§¥¨©¥

,xbl die`xd dliapy miyxece ,'Dlk`e dPpYY LixrWA xW £̀¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
dxez dzxq`y dliap zaygp `id ixd ,dlik`l die`xy xnelk

,zxzen xbl die`x dpi`e dgixqdy dliap la` ,dlik`aåeli` §
àëäl`xyid liyaz ,mixkp ileriba o`k ±øeñàzxicwy s` ¨¨¨

ilkd oteca mrhd ddyy xg` ixdy ,mbtl mrh ea dpzp ixkpd
z` giayn epi` aeye ,lwlwzpe enrh bted xak cg` dlil
yecig `ed mixkp ilerib oicy oeike ,ekeza rlap `edy liyazd

.mixeqi` x`yl epnn micnl oi`
:`aiwr iax zxaq `xnbd zx`anàáé÷ò éaøåmrhy cneld §©¦£¦¨

xaeq ,mixkp ileribn xwirkàì ,øîàc ,àðeä áøc déøa àéiç áøãk¦§©¦¨§¥§©¨§¨©Ÿ
äøBz äøñàmixkp ilerib meynàlàlyazpy xzid liyaz ¨§¨¨¤¨

àîBé úa äøéã÷a,meid eze`a iebd da lyiay -Ckìäon hltpd ¦§¥¨©¨¦§¨
dxicwdàeä íâôì íòè ïúBð åàìlre ,liyazd z` giayn `l` ¨¥©©¦§¨

x`yl epnn cenll xyt`e yecig epi` mixkp ilerib oic ok
.mixeqi`

:opax zxaq x`al `xnbd zxfegïðaøåilerib oicy mixne`y §©¨¨
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קמז
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxtmigqt

ø÷éòë íòè ïúéì.eynne exwirk xeqi` ly enrh zeyrl Ðïäá ùéå.oii mrh mina Ð

áééçciarzi`c meyn `l` ,`ed xeqi`l sxhvn xzid meyn e`l `de .odn zifka Ð

xeqi`l sxhvn xzid la` .xeqi` dilek dil.dpin opitli `l Ðäìåë äøåúä ìëìÐ

.eynnk oixeqi` ly enrh `diyíìåò øåñéà ïøåñéà ïéàùdnk `l` Ðm`e .yxity

mzqel oixzen oiie miapre .mei miyly Ð

.d`pdaåøåñéàì øúéä åì ùéå,onf jez s` Ð

.mkg (zxtd) ici lríéàìë.mxkd i`lk Ð

íìåò øåñéàovxge dhg rxf Ðxeq` lkd Ð

.mlerlíéúùá äìøòì ïéãä àåäåxnege lw Ð

exeqi`c ,mikxc izya dlxrl oc dz` df

.yly jeza exeqi`l xzid oi`e ,d`pd xeqi`

xninl `kil mler xeqi`e .xifpa ok oi`y dn

.zexzen yly xg`lc ,daéðî àäÐ

`xw i`dl dizwit`copax ,xwirk mrhl

ibiltc.xeqi`l sxhvn xzida `aiwr iaxc`

.`id i`n yxtn dinwleàáé÷ò éáø éäidn Ð

sxhvn xzidc opirny `aiwr iaxc `zlin

.xeqi`läéãåçì ïééî àîìéãÐsexivejiiy

rlapc meyn ,da ipzinlj`ide .ztd jeza

`iane ,dtl dtn ilk `lnn ?oii zifk oixryn

oke .oii zifk `ed `veid oiide ,ekezl ozepe zif

.xifpc `ztqeza `edúáåøòú,oira epi`y Ð

.zta rlapyúôîïééîåáééçopax ibilte Ð

eli`e .xeqi`l sxhvn xzid edl zilc ,dilr

ztd lka oiid hyt,dilr opax ibilt eed `l Ð

,xwirk mrh edl zi` `dcciarzi`ezt dil

`nrhc ,dilr ibilt `din `dae .xeqi` diteb

.`ed sexiv meyn `aiwr iaxcinp i`e`l

zixypoiia ztd lkxzid inp sxhvn Ð

.`aeigl xeqi`làáé÷ò éáøådil witnc oeik Ð

.xeqi`l sxhvn xzidl "zxyn" i`dlíòè
ø÷éòë,mrh `l` ,xwir icin `kilc `kid Ð

dil `pn ,mina miapr dxy oebk?áìçá øùá
`l` ,dipira xyade ,alga lyazpy xya Ð

.ea rlap algd mrhyàåä ùåãéçexeqi` lk Ð

epipia ievn epi`y yecig xace ,`ed dniz

oixeqi` x`yadicic `xneg opixnb `l Ð

x`yc ikid ikc .oixeqi` x`y`oiyecigdicic

oixeqi` x`ya eed `linp xwirk mrhc i`d Ð

xnbiz `l.dipinäéùåãéç éàîå.ilin x`yn Ð

äéùåãéç åðééä àîéìéàmixzend mixac ipyc Ð

x`ya ok oi`y dn ,oixq`p eaxrzpyke ,md

.mixacéîð íéàìë àä.oznbec Ðäéì éøúÐ

edxeymeid lk algaxzen ,xnelk .ixy Ð

ezexyllr elit` eilr xaer epi`e ,ekeza

,leyia jxc `l` dxez dxq` `lc ,ezlik`

.xeq` opaxcn ,edine .`nrh dia aidi elit`e

øåñà éìåùá äéì ìéùá,eleyia lr xaer Ð

.ezlik` lr xaereíéåâ éìåòéâlyiay dxicw Ð

xfegyke ,iebd dada lyane l`xyi`id Ðzlrbnlerib .l`xyi ly jezl dzrila

.hlete `iwn oeyl) "y`a `ai xy` xac lk" ,oicn dyrna ezxq` dxezdexacna`l(

zexei epiidc Ðoiqenwneweoigizxny ,oda `veike.xe`d lr oze`äìéáðî ïðéøîâãÐ

) 'ebe "xbl ,dliap lk elk`z `l" :aizkcmixacxbl die`xd ,(cidpi`y ,dliap diexw Ð

xbl die`x.dliap diexw dpi` Ðøåñà àëäådrila dze`c ,`ed mbtl inp i`dc Ð

dzdyynzg` dlil ilk ly eptecabted Ðlke`l zgayn `l eze ,lwlwzpe enrh

`idyzhltp.ekezlàîåé úá.meia ea iebd da lyiay Ðàúøåô äîâô àìãÐmrhn.drilad dnbtp ilkdàáé÷ò éáøì òîùð ïðáøãîmixeqi` lk :lirl xn`c ,jixt opgei iaxl Ð

ueg ,xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezayixeqi`n.`aiwr iaxk `pniwe`e ,xifpixii` `l ixeqi` x`yae ,xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`a xn`c dil opirny `aiwr iaxl ickn

mrha opaxl edl opirnyc i`nn `d ,ixeqi` x`ya inp dil zi` xifp ixeqi`a dil zi`c ikid ikc xn` `l i`n` opgei iaxe .icin`aiwr iaxc dizrc inp dpin rnynl opivn ,xwirk

.xeqi`l sxhvn xzida'åë ïðáø éøîà åàìlkl oc dz` o`kn dil zi`c inp xninl `ki` ,xeqi`l sxhvn xzidl dl witnc inp `aiwr iaxl ixeqi` x`ya ikd inp ixn` `we Ð

.dlek dxezdäéì øîàxeqi`l sxhvn xzidl `aiwr iax dil iwenc oeik Ð.oc dz` o`kn xninl opivn `l Ð
íåùî
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àåäåyxite .ycg iab (`,gl) oiyecwc `nw wxta opixn` oke Ð mizya dlxrl oicd

mler xeqi` exeqi` oi` dlxrc :qxhpewdÐxzeny dn :dywe .xzen yly xg`c

yly xg`Ðmz epiaxe !xzid el oi` ixtde ,ixtd wx mlern xq`p `l oli`de ,oli`d epiid

mizya dlxrl oicd `ed :yxitÐe` ,diict ici lr exeqi`l xzid yic ,rax` zpya epiid

xifpc :yxtn wgvi epiaxe .milyexil `iadl

mler xeqi` oxeqi` oi` ycgeÐotbd on lcbdy

ycg oke ,xeqi` eilr lg `l exfp znlyd xg`

xnerd z`ad xg` zleaiyd dpwn `veidÐ`l

oke .xnerd mcew yixydy oeik ,xeqi` eilr lg

lg xeqi` oi` epnn `veid ,mipy yly xg` dlxr

yexitk yxtl yi exeqi`l xzid yie .eilr

ici lr xzid el yi epnf jez xifpy :qxhpewd

elek spd mei :xn`c dcedi 'xl ,inp ycge .dl`y

xeq`Ð.xner ici lr epnf jez xzid el yi

dpiwfa dclie .dpnf jez xzid dl oi` dlxre

dlhacÐe`a zeycg miptc ,dlxrc oli` df oi`

ycg ly ixtdy :wgvi epiax yxtn cere .o`kl

znlyd mcew otbd on `veid oke ,xak xq`py

zexifpÐ.xeqi`d onf znlyda xzid odl yi

xq`py ixtd ,mi`lke dlxr la`Ð.xzid el oi`

'xk cinrdl jixv oi`c ,xwir d`xp df yexite

aiyg `l i`n` :df yexitl zeywdl oi`e .dcedi

yly `die xnerae dl`ya xeqi`l xzid yi

`l` dcedi 'xk xaq `lc :xnel yic ?dlxra

liyzn i` ,inp xifpe .xizn gxfnd xi`dÐoi`

xcpd xwer mkgdy ,xq`py xacl xzid df

yexitl la` .mlern xq`p `ly `vnpe ,exwirn

xq`p envr ixtdy dn iaeyg`l ivn ded `nw

.yly dlxra `ven dide ,mlerl

àîìéãåiz` sxvl oeyle Ð dicegl oiin

relad oiid sxvl :xnelk ,xity

.ekeza

ïðáøåÐ `ed yecigc opixnb `l alga xyan

gpizd :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

"xyad lk" wxta dil zi`c iia`l `l` ,`axl

i`n` ,`ed yecig e`l alga xyac (`,gw oileg)

?xwirk mrhl xifpn slinl jixhvi`

àìà:sqei 'x axd dywd Ð mieb ileribn sili

xifpa xwirk mrh `aiwr iax sili ikid

,dxezay xeqi` lkn lw xifp `d ?mieb ileribn

!exeqi`l xzid yie mler xeqi` exeqi` oi`y

,oiin zerela odilk eid inp oicnac :uxize

.xifpl mixeq`eïðáøåi` inp `nei za dxicw

xq` ikd elit`e Ð `zxet dnbt `lc xyt`

oi`yl `nei za oia ibelti`l `kil ok m` ,aezkd

dxicw :xaq `aiwr 'xe .mixeq` edleke ,`nei za

,`nei za oi`y la` ,llk dnbt `l `nei za

`nbtcÐxnbc ,xzen mbtl mrh ozepc .ixy

`xza wxta oerny 'x xaq inp ikde .dliapn

xnbc ,xeq` mbtl mrh ozep xaqe ,mzd dilr bilt xi`n 'xe .(a,fq) dxf dcear zkqnc

i` `nei za dxicw elit`c ,`ed mbtl mrh ozepc ab lr s` aezkd xq`c mieb ileribn

dliap aezkd xizdy dne ,`ed yecig e`l mieb ileribe .`zxet dnbt `lc xyt`Ðiwen

e`lc oeik ,xwirk mrhl mieb ileribn inp slinl ivn xi`n iaxle .`xwirn gexqa dl

.xaca zewelgn yly `zyd `ki`e ,`ed yecig
meyn
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ïäa Léå íéna íéáðò äøL íàL øwéòk íòè ïzéì¦¥©©§¦¨¤¦¨¨£¨¦©©¦§¥¨¤
ïéé íòè¯äîe :dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkî .áéiç ©©©¦©¨¦¨©¨¨§¨©¨¨©

øeqéà Bøeqéà ïéàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà ïéàL øéæp̈¦¤¥¦¦¨§¥¦¦
Bøeqéàì øzéä Léå ,äàðä¯.øwéòk íòè Ba äNò £¨¨§¥¤¥§¦¨¨©©§¦¨

,äàðä øeqéà Bøeqéàå ,íìBò øeqéà BøeqéàL ,íéàìk¦§©¦¤¦¦¨§¦¦£¨¨
Bøeqéàì øzéä ïéàå¯?øwéòk íòè äNòiL ïéc Bðéà §¥¤¥§¦¥¦¤©£¤©©§¦¨

épî àä !íézLa äìøòì ïécä àeäå¯éaøå ,àéä ïðaø §©¦§¨§¨¦§©¦¨©¦©¨©¦§©¦
éaø àîéìéà ?àáé÷ò éaø éä .àáé÷ò éaøk øîàc ïðçBé¨¨§¨©§©¦£¦¨¥©¦£¦¨¦¥¨©¦
äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø :ïðúc ,ïéúéðúîc àáé÷ò£¦¨§©§¦¦¦§©©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨

úéfk éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt¯útîc éànîe .áéiç ¦©©¦§¥§¨¥§¥©©¦©¨¦©§¦©
déãeçì ïéiî :àîéz éëå .déãeçì ïéiî àîìéc ?ïéiîe¦©¦¦§¨¦©¦§¥§¦¥¨¦©¦§¥

àøîéîì éàî¯áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àä ©§¥§¨¨¨©§©¨§©©©
éaø ,àéðúc .àúééøác àáé÷ò éaø àlà .úáBøòúc§©£¤¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦
útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©

ïéiîe¯éìé ?déì àðî øwéòk íòè ,àáé÷ò éaøå .áéiçó ¦©¦©¨§©¦£¦¨©©§¦¨§¨¥¨¥
øeñàå àeä àîìòa àîòè åàì .áìça øNaî,éîð àëä ¦¨¨§¨¨¨©§¨§¨§¨§¨¨¨©¦

.àeä Lecéçc ,ïðéøîb àì áìça øNaî :ïðaøå .àðL àì̈§¨§©¨©¦¨¨§¨¨¨¨§¦©§¦
,éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéà ?Lecéç éàîe©¦¦¥¨§©§¥§©§¥¨¥

øeñà éããä éãäáe¯éàäå déãeçì éàä ,éîð íéàìk ©£¥£¨¥¨¦§©¦©¦©§¥§©
élek déì eøz éàc :àlà !øeñà éããäáe ,éøL déãeçì§¥¨¥©£¨¥¨¤¨§¦¨¥¥

àaìça àîBé¯éìeMa déì ìéMa ,éøL¯éaøå .øeñà ¨§©§¨¨¥©¥¥¦¥¨§©¦
éìé :àlà !àeä Lecéç éàcå áìça øNa ,éîð àáé÷òó £¦¨©¦¨¨§¨¨©©¦¤¨¨¥
àeä àîìòa àîòè åàì íéBâ éìeòéb ,íéBâ éìeòébî¯ ¦¦¥¦¦¥¦¨©§¨§¨§¨

éîð àëä ,øeñàå¯éîð íéBâ éìeòéb :ïðaøå .àðL àì §¨¨¨©¦¨§¨§©¨©¦¥¦©¦
ïðéøîâc ,øzeî íâôì íòè ïúBð ìk àäc ,àeä Lecéç¦§¨¨¥©©¦§¨¨§¨§¦©

àáé÷ò éaøå .øeñà àëäå äìéápî¯déøa àéiç áøãk ¦§¥¨§¨¨¨§©¦£¦¨¦§©¦¨§¥
úa äøéã÷a àlà äøBz äøñà àì :øîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¥¨©
äøéã÷ :ïðaøå .àeä íâôì íòè ïúBð åàì Ckìä ,àîBé¨¦§¨¨¥©©¦§¨§©¨©§¥¨
déì øîà .àzøet äîât àìc øLôà àì éîð àîBé úa©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ¨§¨§¨¨©¥
òîLð ïðaøcî :éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áø©©¨§¥§©¨§¨§©©¦¦§©¨©¦§©
íòè ïzéì "úøLî" ïðaø éøîà àì éî ,àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¦¨¨§¦©¨©¦§©¦¥©©

øwéòk¯éaøì .äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî §¦¨¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨§©¦
úøLî :éîð àáé÷ò¯ïàkî ,øeqéàì óøèöî øzéäì £¦¨©¦¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¦¨

:déì øîà !dlek äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà©¨¨§¨¦¦¤©¨¨¨©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc migqt(ycew zay meil)

`aøwéòk íòè ïzéìzeynn enk `ed xeqi` ly mrhy cnll - ¦¥©©§¦¨
eynn lke`k `ed ixd xeqi` ly enrh lke`dy oiprl ,xeqi`d

,xeqi` lyïäa Léå ,íéna íéáðò äøL íàLmina ±,ïéé íòèdzye ¤¦¨¨£¨¦©©¦§¥¨¤©©©¦
,mindn zifk xifp,áéiç`l` llk zeynn mda oi`y it lr s`e ©¨

e ,mrhïc äzà ïàkîxnege lwaìëìixeqi`dlek äøBzädidiy ¦¨©¨¨§¨©¨¨
,eynn oick xeqi` ly enrh oicøéæp äîe,lwdBøeqéà ïéàL`veia ©¨¦¤¥¦

otbd on,íìBò øeqéà,zexifp eilr laiwy onfa wx `l`Bøeqéà ïéàå ¦¨§¥¦
otbd on `veia,äàðä øeqéà`l` otbd on `veid eilr xq`p `ly ¦£¨¨

,d`pda `le dizye dlik`aBøeqéàì øzéä Léåini jeza s` §¥¤¥§¦
it lr s`e ,el dpxizie mkgl ezexifp lr l`yiy ici lr ezexifp

e aezkd ea xingd okíéàìk ,øwéòk íòè Ba äNòoebk ,mxka ¨¨©©¨¦¨¦§©¦
,ovxg mr dhg rxfyíìBò øeqéà BøeqéàLlcbde yxypdy ± ¤¦¦¨

,mlerl xeq`ïéc Bðéà ,Bøeqéàì øzéä ïéàå ,äàðä øeqéà Bøeqéàå± §¦¦£¨¨§¥¤¥§¦¥¦
xnege lwa cenll oi` ikeäNòiLaezkd eaàeäå .øwéòk íòè ¤©£¤©©¨¦¨§

ïécäxifpn cenll yi mb jke -äìøòì,xnege lwa ,xwirk mrhy ©¦§¨§¨
íézLadxeq`y ,dxeng dlxrdy ,lirl zexkfpd zexnegdn ¦§©¦

qi`l xzid oi`e ,d`pdaxifp eli`e ,dxeqi` zepy yly jeza dxe
lr exeqi` onf jeza exeqi`l xzid yie ,d`pda xeq` epi`y ,lw
oic cnlp 'zxyn'ny ,ef `ziixaa ok m` x`ean .mkg zxzd ici
oic 'zxyn'n opgei iax cnl ji` dyw oky oeike .xwirk mrh

.xeqi`l sxhvn xzid
:`xnbd zvxznépî àä'zxWn'n zyxecd ef `ziixa dpy in - ¨©¦¦§©

,xwirk mrhyàéä ïðaøsxhvn xzid oi`y mixaeqd minkg - ©¨¨¦
,xeqi`låeli`ïðçBé éaø,xeqi`l sxhvn xzidy 'zxWn'n cnly §©¦¨¨¦§©

àáé÷ò éaøk øîàcsxhvn xzidy xaeqe minkg lr wlegd §¨©§©¦£¦¨
.xeqi`l

.xeqi`l sxhvn xzidy `aiwr iax xn` okid zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø éäyi `aiwr iax ly mixac dfi`n - ¥©¦£¦¨

,xeqi`l sxhvn xzid ezrcly cenllàîéìéàyiy xn`p m` - ¦¥¨
ixacn ok cenllïéúéðúîc àáé÷ò éaø,dpynay ±ïðúcdpyna ©¦£¦¨§©§¦¦¦§©

(:cl xifp),éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¤§¨¥§¥
áéiç ,úéfkmr ztd sexiva m`y ezpeek dxe`kle .dzlik` lr ©©¦©¨

xziddy `aiwr iax ixaca ok m` yxetne ,aiig zifk yi oiid
yi df .eaiigl zifk xeriyl [oiil-] xeqi`l sxhvn [ztd-]

,zegclïéiîe útîc éànîeztdn `ed zifkd sexivy xnel oipne - ¦©§¦©¦©¦
,oiidecdéãeçì ïéiî àîìéjiiye ,ecal oiidn zifk yiy okzi ixd - ¦§¨¦©¦§¥

xzidy eixacn di`x oi`e ,zta rela `edy oeik sexiv oeyl ea
.xeqi`l sxhvnàîéz éëåxaecn m`y ,ef diigc lr l`yz m`e - §¦¥¨

zifk yiydéãeçì ïéiî,ztd sexiv `la ecal oiidn -àøîéîì éàî ¦©¦§¥©§¥§¨
,aiydl yi ,aiigy heyt ixde ,`aiwr iax ycig dn -à÷ àä̈¨

ïì òîLî,eprinydl `aiwr iax `a df xac ±caiigáb ìò óà ©§©¨§©©©
ca oiidúáBøòúixacn gikedl oi` ok lre .oira epi`e zta rela - §©£¤

.xeqi`l sxhvn xzidy el` `aiwr iax
:`xnbd dwiqnàlàixacn xeqi`l sxhvn xzidy cenll yiéaø ¤¨©¦
àúééøác àáé÷ò,`ziixaa miiepyd ±àéðúc,`ziixaaàáé÷ò éaø £¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨

.áéiç ,ïéiîe útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBàixd ¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©¦©¦©¨
.xeqi`l sxhvn xzid `aiwr iax zrcly `ziixaa yxetn

:`xnbd zl`ey .xwirk mrhy `aiwr iaxl oipn zxxan `xnbd
àáé÷ò éaøåxzidy 'zxWn'n cneld,xeqi`l sxhvnøwéòk íòè §©¦£¦¨¦§©©©¨¦¨

déì àðîxwirn ea oi`y cala mrh lr aiigl cnel `ed oipn - §¨¥
iax :`xnbd daiyn .miapr mda exyy min lr oebke ,xeqi`d

`aiwréìéóxwirk mrh oic ,cnel -áìça øNaîdxq`y dnn - ¨¦¦¨¨¤¨¨
ike ,alga lyazpy xya lek`l dxezàîòè åàìalg lyàîìòa ¨©£¨§¨§¨

àeä,xyaa yiyåok it lr s`øeñà,xyad z` lek`lénð àëä §¨¨¨©¦
àðL àìly mrhe ,lcad oi` ,dxez ixeqi` x`ya ,o`k mb ± Ÿ§¨

'zxyn'n df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi`
.xeqi`l sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d

xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd
:alga xyanïðaøå`le 'zxyn'n xwirk mrhy cenll ekxved §©¨¨

mzrcly meyn ,alga xyan edecnlïðéøîb àì áìça øNaî- ¦¨¨¤¨¨Ÿ¨§¦©
meyn ,cenll ozip `làeä Lecéçc,ycegne denz exeqi` lk - §¦

eizekldn micnl oi` okle ,mixeqi` x`ya ezenk ievn oi`y
x`yy myky ,xwirk mrh oic oiprl oebke ,mixeqi` x`yl
xwirk mrh mb jk ,mixeqi` x`ya mibdep mpi` eay miyecigd

.mixeqi` x`ya bdpiy epnn cenll oi`
:`xnbd zxxanLecéç éàîex`ya oi`y ea yi yecig dfi`e - ©¦

.dxez ixeqi`éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéàm` ±xn`p ¦¥¨§©§¥§©§¥¨¦
mixzen envr ipta alge envr ipta xyay `ed yecigdy

,dlik`aøeñà éããä éãäáedfa df miaxern mdipy xy`ke - ©£¥£¨¥¨
xeqi`a ixde ,mixeqi` x`ya ep`vn `l df xace ,mixeq`,íéàìk¦§©¦

,xenge xeya dyixg e` ,mizyte xnvn cba zyial oebkénðmb - ©¦
,df xac ep`vnéøL déãeçì éàäå déãeçì éàäenvr ipta xac lk ± ©§¥§©§¥¨¦

,xzen [ecal xeya dyixg e` ,cala ozytn ieyrd cba oebk]
øeñà éããäáeyecig ok m`e ,xeq` cgia mipind ipy xy`ke - ©£¨¥¨

.xeqi` cera mb `vnp alga xya lyk
:`xnbd daiynàlà,`ed alga xyaa yecigdélek déì eøz éàc ¤¨§¦¨¥¥

éøL àáìça àîBéxzene ,mly mei alga xyad z` zexyl xzen ± ¨©£¨¨¨¦
dxq` `ly ,xyaa mrh algd ozpy it lr s` xyad z` lek`l

la` ,cgi elyazp `l m` alga xya dxezdéìeMa déì ìéLä¦¥©¥
øeñàdfe ,dlik`a xeq` elyia m`e ,alga xya lyal xeq` ± ¨

mrhy micnl opax oi` okle ,xeqi` cera `vnp epi`y yecig
.mixeqi` x`yl alga xyan xwirk

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zrcl zxfeg `xnbdénð àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©¦
ezrcl mb `ld ,alga xyan xwirk mrhy cnel `ed cvik -

.àeä Lecéç éàcå áìça øNaepi` `aiwr iax ok` :`xnbd daiyn ¨¨¤¨¨©©¦
,alga xyan mixeqi` x`ya xwirk mrh cneléìé àlàéìeòébî ó ¤¨¨¦¦¦¥

íéøëð,miakek icaer ilk ly mzhilt z` dxezd dxq`y dnn - ¨§¦
meyn ,xeq` liyazd ,ieb da lyiay dxicwa l`xyi lyia m`y
lyan l`xyidyke ,iebd ly sxhd liyazdn dxicwa relay

ike .l`xyid liyaz jezl qpkpe mrhd dpnn hltp daéìeòéb¦¥
àîòè åàì íéøëðdtixh lyàeä àîìòa,zeynn `la mda yiy ¨§¦¨©£¨§¨§¨

å`ed ok it lr s`énð àëä ,øeñàdxez ixeqi` x`ya,àðL àì §¨¨¨©¦Ÿ§¨
df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi` ly mrhe
sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d 'zxyn'n

.xeqi`l
xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd

:mixkp ileribnïðaøåmixkp ileribn xwirk mrhy micnl mpi`y §©¨¨
oicy meyn `ed ,xifpa xen`d 'zxyn'n df oic cenll ekxvede

énð íéøëð éìeòéb[mb-]àäc ,àeä Lecéç[ixdy-]ìkxeqi` xac ¦¥¨§¦©¦¦§¨¨
yïúBðxzid lk`naíâôì íòè,lk`nd z` mbety mrh ±øzeî ¥©©¦§¨¨

,dlik`a lk`ndïðéøîâcyn ±epi` mebt mrhy micnl ep`y me §¨§¦©
,xqe`,äìéápîda xn`py(`k ci mixac)xBl dlap lk Elk`z `l' ¦§¥¨ŸŸ§¨§¥¨©¥

,xbl die`xd dliapy miyxece ,'Dlk`e dPpYY LixrWA xW £̀¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
dxez dzxq`y dliap zaygp `id ixd ,dlik`l die`xy xnelk

,zxzen xbl die`x dpi`e dgixqdy dliap la` ,dlik`aåeli` §
àëäl`xyid liyaz ,mixkp ileriba o`k ±øeñàzxicwy s` ¨¨¨

ilkd oteca mrhd ddyy xg` ixdy ,mbtl mrh ea dpzp ixkpd
z` giayn epi` aeye ,lwlwzpe enrh bted xak cg` dlil
yecig `ed mixkp ilerib oicy oeike ,ekeza rlap `edy liyazd

.mixeqi` x`yl epnn micnl oi`
:`aiwr iax zxaq `xnbd zx`anàáé÷ò éaøåmrhy cneld §©¦£¦¨

xaeq ,mixkp ileribn xwirkàì ,øîàc ,àðeä áøc déøa àéiç áøãk¦§©¦¨§¥§©¨§¨©Ÿ
äøBz äøñàmixkp ilerib meynàlàlyazpy xzid liyaz ¨§¨¨¤¨

àîBé úa äøéã÷a,meid eze`a iebd da lyiay -Ckìäon hltpd ¦§¥¨©¨¦§¨
dxicwdàeä íâôì íòè ïúBð åàìlre ,liyazd z` giayn `l` ¨¥©©¦§¨

x`yl epnn cenll xyt`e yecig epi` mixkp ilerib oic ok
.mixeqi`

:opax zxaq x`al `xnbd zxfegïðaøåilerib oicy mixne`y §©¨¨
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קמח

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

e`la xaer ung zaexrz lry da epipyy ef `ziixa mby xazqn
xfril` iax da dpn `l ixde ,diepy `id xfril` iax zhiya

,xenb ung zaexrz `l` e`la xeq`leléàåung,déðéòa äL÷Bð §¦§¤§¥¥
miiepyd mixteq ly olewe migah ly olinr mirav ly onef oebk

,dlik`l miie`x mpi`y ,epzpynaøîà÷ àì`ziixaa epipy `l ± Ÿ¨¨©
,e`l xeqi` ea yiydéì úéì øæòéìà éaøì äL÷Bð dpéî òîLgken ± §©¦¨§¤§©¦¡¦¤¤¥¥

xenb ungye ,dywep unga e`l oi` xfril` iax zrcly o`kn
mya dcedi ax xn`y enke ,oira dywep ungn xeng zaexrza
xeht elke`dy minkgl xfril` iax dcen dywep ungay ax
oky lk zaexrza xenb unga aiigy oeiky mixne` oi`e ,ixnbl

.oira dywep unga aiigy
zaexrz lr e`l wx yiy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ungøæòéìà éaøåyi zaexrza ung lry xaeqd §©¦¡¦¤¤
,zxk oi`e e`ldéì àðî åàìa Báeøéòung zaexrzay el oipn ± ¥§¨§¨¥

meyn `ed i`ce ,e`l yiáéúëc(k ai zeny)'eìëàú àì úöîçî ìk' ¦§¦¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `le 'zvngn' weqta aezky dnn -éëä éà[ok m`±]úøk ¦¨¦¨¥

áéiçì énðzxk ezlik` lr aiig didi mby -áéúk àäc(hi ai my) ©¦¦©©§¨§¦
'äúøëðå ,úöîçî ìëà ìk ék'aezk zxk aeig oiprl s`y ixd ,'ebe ¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨

lr cnll `a weqtdy xnel epl yie ,'ung' `le 'zvngn' weqta
.ezlik` lr zxk aiigy ung zaexrz

:`xnbd zvxznàeääoeyla zxk aeig oiprl xn`py weqtd ± ©
`l` ,ung zaexrz lr cnll `a `l ,'zvngn'déì éòaéî¦¨¥¥

àéðúãëìxn`p ,`ziixaa epipyy itk zxg` dyxcl jxvp ± §¦§©§¨
dxeza(eh ai my)lk` lM iM'[õîç] (úöîçî),'dzxkpeéì ïéàoi` ± ¦¨Ÿ¥¨¥§¦§§¨¥¦

zxk aiigy df weqtn mircei ep`àlàung lråéìàî õnçúpL± ¤¨¤¦§©¥¥¥¨
ungzpy ung la` ,xe`y epiidc ,epin ici lr ung didpyúîçî¥£©

øçà øác[miyaein oii ixny ici lr oebk] xg` oin ici lr -ïéépî ¨¨©¥¦©¦
,zxk eilr aiigyøîBì ãeîìz(hi ai my)úöîçî [ìëà] ìk' ©§©¨Ÿ¥©§¤¤

,'äúøëðåxac zngn ungzpy ung lr s` zxk miaiigy cnll §¦§§¨
ungzpy ung lr zxk aiigy zeaxl jxvp df weqty oeike .xg`
.ung zaexrz lr zxk aiigy epnn cenll oi` ,xg` xac zngn

:`xnbd dywnéëä éà'zvngn' ea xn`py weqtd z`y ok m` ± ¦¨¦

ici lr ungzpy ung zeaxl `a `edy miyxtn ep` zxk oiprl
,xg` xacàúàc àeä éëäì énð åàìcxn`py weqtd mby xn`z ± §¨©¦§¨¦©£¨

ung zeaxl `a ,ung zlik` ly e`ld oiprl 'zvngn' ea
micnel ep` oipn ok m`e ,eilr xidfdl xg` xac ici lr ungzpy

.ung zaexrza e`l yiy
e`l yiy cnel xfril` iaxy dyxity dnn da zxfeg `xnbd
xg` xewn d`iane 'zvngn' weqta xn`py jkn ung zaexrza

:eixacllàøæòéìà éaøc àîòè àung zaexrza e`l yiy xaeqd ¤¨©£¨§©¦¡¦¤¤
`edîweqta xn`py dn(k ai my)ìk'd`a ,'Elk`z `l zvngn ¦¨©§¤¤ŸŸ¥

e`ld zxdf` llka `id mby ,ung zaexrz zeaxl 'lk' zaiz
.ung lek`l `ly

:`xnbd dywnénð íúämy mb ±(hi ai my)xn`py 'zvngn'a ¨¨©¦
,zxk aeig oiprláéúëäaezk ixd ±ìk','dzxkpe zvngn lke` ¨§¦¨

.ung zaexrz lr zxk aiigl 'lk' zaizn xfril` iax cnlie
:`xnbd zvxznàeääzxk iabl xn`py 'lk'úBaøì déì éòaéî ©¦¨¥¥§©

,íéLpä úà.ung zlik` lr zxk zeaiig od mby ¤©¨¦
y df oic ike :`xnbd dywníéLðlk' weqtdn cnlp yi`l zeey ¨¦
ixd ,'dzxkpe zvngn lke`à÷ôð áø øîà äãeäé áøcî`ed ± ¦§©§¨¨©©¨§¨

,cnlpìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàcoke ± §¨©©§¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ef `ziixa l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyàø÷ øîàd xacna) ¨©§¨

(e,epeer lr dxtk aiigy ,dcede xfge xwyl raype lfebd oipra
l`xUi ipA l` xAC'íãàä úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léàlrnl ©¥¤§¥¦§¨¥¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨¦§Ÿ

oipra 'dy` e` yi`' xn`py jkne ,'`edd WtPd dnW`e 'dA lrn©©©§¨§¨©¤¤©¦
mi`hegd ly oaxw aeigy epcnl ,(äùàì ùéà) áeúkä äåLä¦§¨©¨

äøBzaL ïéLðBò ìëì [Léàì äMà],yi`k ypera zaiig dy`y ± ¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
da yiy dyrz `l zeevn lka `id zxdfeny o`kn cenll yie
mby cenll epl yi df weqtn ok m`e ,zxk e` zewln oebk ,yper
jixv oi`e ,lke`l zxk ypere ung zlik` zxdf` llka miypd

.'dzxkpe zvngn lke` lk' weqtdn df oipr cenll
:`xnbd zvxznéøèöéàCaeig yexita cnll aezkd jxved ± ¦§§¦

,'dy` e` yi`' aezkdn ercei iziid `le ,ung zlik` lr miyp
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שישי עמ' ק

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

íéøôBñea miynzyn miprvxdy ,oetiy ly gnw ea yiy wac - §¦
izy wiacdl ick e` mipyl wlgpyk xerd z` wiacdl ick

.dar ozeyrl ick dfl df zexeréèéLëz óà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥
íéLðxiydl ick mxya lr zewiacne zelteh miypdy zleq - ¨¦

meyn ,gqta mzeyxa mze` midynd mdilr mixaer xriyd z`
:dpynd zniiqn .`vni lae d`xi la xeqi`ìk ììkä äæung ¤©§¨¨

àeäLieyrïâc ïénî,dhg mdy ,obc ipin zyngn cg`n ± ¤¦¦¨¨
,oetiye ,lrey zleay ,oinqek ,dxeryøäøáBò äæ éeilrçñta £¥¤¥©¤©

.dlik`l ie`x epi`e ,oira epi`y s` ,`vni lae d`xi la meyn
,dywep ung e` ung zaexrz mdy obc ipineäøäæàa elà éøä- £¥¥§©§¨¨

,dwel zifk mdn lk`e xar m`e ,mlke`l `ly e`laïäa ïéàå§¥¨¤
,úøk íeMî.oira xenb ung mpi`y oeik ¦¨¥

àøîâ
ilaad gzek ,gqta mdilr oixaery mixacd el` :dpyna epipy

:ilaad gzek oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd .'ekeeðz̈
ìL ,ïðaøíéøîàð íéøác äL[exn`p-]éìáaä çzeëajk meyny ©¨¨§Ÿ¨§¨¦¤¡¨¦§¨©©§¦

,elk`l ie`x oi`íèîèîmzeq ±álä úà,mikgdlnànñîe §©§¥¤©¥§©¥

[xeern-].óebä úà Léçëîe ,íéðéòä úà¤¨¥©¦©§¦¤©
:`xnbd zx`an .el` mixacl mxeb gzekd recn zx`an `xnbd

gzekdy epipyy dn,álä úà íèîèî`edàáìçc éáBéñð íeMî± §©§¥¤©¥¦¦§¥©£¨¨
.dpiabd ziiyr ixg` mix`ypd algd iney epipyy dnúà ànñî§©¥¤

,íéðéòä`edàçìéî íeMîrbep minrtly ,ea yiy zinecq gln - ¨¥©¦¦¦§¨
.epira rbepe xfeg jk xg`e gzekaey epipyy dn,óebä úà Léçëî©§¦¤©

`edàîeàc àúéðîB÷ íeMî.gzekd jezay yternd mgld - ¦¨¦¨§¨
ly etebl miwifny milk`na zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:mc`dìL ,ïðaø eðzíéøác äLmilk`n ±ïéaøîz`ìáfä[irxd-] ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦©§¦©¤¤
,eirnaäîBwä úà ïéôôBëå,egek z` miyizn ±Lîçî ãçà ïéìèBðå §§¦¤©¨§§¦¤¨¥£¥

åéðéò øBànî úBàîdi`xd z` miyilgn ±ìLd.íãàeút ,ïä elà ¥¦§¥¨¤¨¨¥¥©
øaé÷,iwp epi`y gnwn ieyrd mgl ±,éç ÷øéå ,Lãç øëLåoebk ¦¨§¥¨¨¨§¨¨©

.zeriawa daxd mdn lke`yk ,zxfge lvae izxk
ly eteb z` mi`txny milk`na zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:mc`dìL ,ïðaø eðzíéøác äLmilk`n ±ìáfä úà ïéèòîîirxd - ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦§©£¦¤©¤¤
,mc` ly eirnaäîBwä úà ïéô÷Bæå,egek z` miwfgn ±úà ïéøéàîe §§¦¤©¨§¦¦¤

.íéðéòäe.ïLé ïééå ,ïîL øNa ,äéi÷ð út ,ïä elà ¨¥©¦¥¥©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨
:el`d mixacd zyely md dn zx`an `xnbd,äéi÷ð útepiid ©§¦¨
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המשך ליקור במס' פסקים ביום קמישי עמ' ק

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

y mixaeq ,`ed yecig mixkpàìc øLôà àì énð àîBé úa äøéã÷§¥¨©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ
àúøet äîâtxyt` i` ,meid eze`a da elyiay dxicw mb - ¨§¨§¨

lr s`e ,ilkd ly enrh zngn hrn mbti `l da relad mrhdy
cenll oi`e `ed yecig ok lre ,mixkp ilerib dxezd dxq` ok it

.xwirk mrhy mixeqi` x`yl epnn
xn`y opgei iaxy lirl x`azp(:bn lirl)xeqi`l sxhvn xzidy

iax zrca ok xn` ,dxezay mixeqi` x`ya `le xifp ixeqi`a
:opgei iax ixac lr dywn `xnbd .`aiwrdéøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥

,éMà áøì àéåà áøcxzid xifp ixeqi`ay wx xn` `aiwr iax ixd §©©§¨§©©¦
oeike ,llk xaic `l `ed mixeqi` x`ya eli`e ,xeqi`l sxhvn
ixeqi`n micnel `aiwr iaxly opgei iax xn` `l dnl dyw oky

`ld ,xeqi`l sxhvn xzidy mixeqi` x`yl xifpòîLð ïðaøcî¦§©¨¨¦§©

àáé÷ò éaøìly ezrc z` cnlp xwirk mrh oiprl opax ixacn - §©¦£¦¨
ixdy ,xeqi`l sxhvn xzid oiprl `aiwr iax,ïðaø éøîà àì éî¦Ÿ¨§¦©¨¨

aezkdy'úøLî'`aïzéìy cnll -øwéòk íòè,xifp ixeqi`a ¦§©¦¥©©¨¦¨
eäøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî,xwirk mrh didi mda mby ¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨

ok m`énð àáé÷ò éaøìy xaeqd `aiwr iaxl mb -'úøLî'`a §©¦£¦¨©¦¦§©
ìy cnløeqéàì óøèöî øzéäezrcly xnel epl yi ,xifp ixeqi`a §¤¥¦§¨¥§¦

dlek äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî,xeqi`l sxhvn xzidy ¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨¨
sxhvn xzid oi` `aiwr iax zrcly opgei iax xn` recne

:`xnbd zvxzn .dxez ixeqi` x`ya xeqi`ldéì øîàiy` ax ¨©¥
'zxyn' z` cinrny `aiwr iaxl ,`ie` axc dixa `g` axl
lkl epnn cenll xyt` i` ,xeqi`l sxhvn xzidl xifpay

,xeqi`l sxhvn xzidy dxezd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc migqt(ycew zay meil)

dltp dtew efi`le dnexz ly d`qd dltp dtew efi`l mircei
,oileg ly d`qdïéøzeîmeyn ,xfl oileg ly dteway mipbcd ¨¦

eìôð ïéleç CBúì ïéleç øîBà éðàLdltp oileg ly d`qd ± ¤£¦¥¦§¦¨§
ly d`qde ,oileg ly dtewd jezlCBúì äîeøzly dtewd §¨§

úøîà éàå .äìôð äîeøzzlik` lryúéfkxeqi` ly §¨¨§¨§¦¨§©©©¦
[xzida axrzpy]ñøt úìéëà éãëan aiig,àúééøBàc,dyw ¦§¥£¦©§¨§©§¨

ïðéøîà éànàon eaeigy obc znexz wtqa miliwn cvikd - ©©¨§¦©
xnel dzin eypere dxezdøîBà éðàL'oileg jezl oileg ¤£¦¥

.'eltp
:inic ax uxznäfä ïîfa äîeøúì çpä ,déì øîàs` daeig oi`y ¨©¥©©¦§¨©§©©¤

n `l` obca,ïðaøc,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle §©¨¨
d`qdy lwdl milez ,opaxcn `l` dnexz aeig oi`y dfd onfa

.oileg ly dtewl dltp oileg ly
lirl(:bn)xeqi`l sxhvn xzidy opgei iax ly ezyxc d`aed

jxvp df weqty dywn `xnbd .'zxWn' ea xn`py dnn xifpa¦§©
:`xnbd dywn .zxg` dyxclåik'úøLî' éàäxifpa xn`pdéëäì §©¦§©§¨¦

àúàc àeäixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy cnll `a `ed jkl - ©£¨
,xifpàéðúãëì déì éòaéî éàäepipyy ef dyxcl jxvp `ed ixd ± ©¦¨¥¥§¦§©§¨

xifpd oipra aezkd xn`y dn ,`ziixaa(b e xacna)lke' ,úøLî §¨¦§©
Wi `l miapr,'dY £¨¦Ÿ¦§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(iyiy meil)

.xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`ay aezkd eprinyde ,zifk yi
óà ,øîà éøéòæeaeøéè÷z ìa øBàNiab lr xe`y zxhwd xeqi`a ± §¦¦¨©©§©©§¦

xe`y zif ivgk xihwd m` okle ,xeqi`l sxhvn xzid ,gafnd
aiig ,xkip cg` lk `l` miaxern mpi`e ,enr dvn zif ivgke

.ef dxhwd lr zewln
ixd :ixirf ixac lr dywn `xnbdïàîkixirf xn` in zrck ± §©

mxn` i`ce ,eixac z`kzrcLéøãc ,øæòéìà éaøz`f yxecy - §©¦¡¦¤¤§¨¦

zaizn'ìk'weqtay(`i a `xwie)Exihwz `l WaC lke x`U lk' ¨¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦
oiipn ,[exihwdy xe`y ly] ezvwn' lirl `ziixaa `aenke ,'EPOn¦¤
'ezvwn' xfril` iax zrcle ,'lk xnel cenlz ,[eilr aiigy]
dvndy 'lk'n micnle ,dvn zif ivg enre xe`y zif ivg dpeekd
xeqi`d xeriy milydl xeq`d xe`yl ztxhvn zxzend

,dyw dzrne ,dxhwdd lr aiigzdleéëä éàixirfy ok m` ± ¦¨¦
,xfril` iax zrck eixac xn`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(iying meil)

:eilr dywne oey`xd yexitl zxfeg `xnbdéàî àlàåjixv §¤¨©
`edy lirl epyxity enk `ed mixteq ly olewy ,xnelàøeøt¥¨

éôkLeàcdyw ok m` ,miprvx ly wac -éàä déì éø÷ éànà- §§§¥©©¨¥¥©
`pzd e`xew dnl,'íéøôBñ ìL ïìB÷'ixdeàéòaéî 'ïéðòöø ìL ïìB÷' ¨¤§¦¨¤©§¨¦¦©§¨

déì.e`xewl el yi - ¥
:`xnbd zvxzníìBòì ,àéòLBà áø øîàeyexit mixteq ly olew ¨©©©§¨§¨
éôkLeàc àøeøt,miprvx wac -déì éø÷ [éànàå] (éàîå)dne - ¥¨§§§¥§©©¨¥¥

`xwp `edy mrhd,'íéøôBñ ìL ïìB÷'meynïé÷aãî énð íéøôBñc ¨¤§¦§§¦©¦§©§¦
ïäéúBøééð eäamiwacn mb miayrn xiip miyerd mixteqdy - §§¨¥¤

.df waca eze`
:dpyna epipy.'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø`xnbd ©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦

:`xnbd dywn .'miyp ihiykz' md dn zxxaníéLð éèéLëz©§¦¥¨¦
Czòc à÷ìñxqe`y xnel jzrca dler miyp ihiykz lr ike - ¨§¨©§¨

ox`eva zelzl minya md miyp ihiykz `ld ,xfril` iax
zvxzn .mda yi ung dfi`e ,odipt zriavl wxye lgke ,gixdl

:`xnbdàîéà àlà,xne` xfril` iax' ,jk qexbz -éìetéè óà ¤¨¥¨©¦¥
'íéLð,oxry xiydl oxyal zewacn miypy ung zleq -øîàc ¨¦§¨©

ìàøNé úBða ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¦§¨¥
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קמט

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

e`la xaer ung zaexrz lry da epipyy ef `ziixa mby xazqn
xfril` iax da dpn `l ixde ,diepy `id xfril` iax zhiya

,xenb ung zaexrz `l` e`la xeq`leléàåung,déðéòa äL÷Bð §¦§¤§¥¥
miiepyd mixteq ly olewe migah ly olinr mirav ly onef oebk

,dlik`l miie`x mpi`y ,epzpynaøîà÷ àì`ziixaa epipy `l ± Ÿ¨¨©
,e`l xeqi` ea yiydéì úéì øæòéìà éaøì äL÷Bð dpéî òîLgken ± §©¦¨§¤§©¦¡¦¤¤¥¥

xenb ungye ,dywep unga e`l oi` xfril` iax zrcly o`kn
mya dcedi ax xn`y enke ,oira dywep ungn xeng zaexrza
xeht elke`dy minkgl xfril` iax dcen dywep ungay ax
oky lk zaexrza xenb unga aiigy oeiky mixne` oi`e ,ixnbl

.oira dywep unga aiigy
zaexrz lr e`l wx yiy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ungøæòéìà éaøåyi zaexrza ung lry xaeqd §©¦¡¦¤¤
,zxk oi`e e`ldéì àðî åàìa Báeøéòung zaexrzay el oipn ± ¥§¨§¨¥

meyn `ed i`ce ,e`l yiáéúëc(k ai zeny)'eìëàú àì úöîçî ìk' ¦§¦¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `le 'zvngn' weqta aezky dnn -éëä éà[ok m`±]úøk ¦¨¦¨¥

áéiçì énðzxk ezlik` lr aiig didi mby -áéúk àäc(hi ai my) ©¦¦©©§¨§¦
'äúøëðå ,úöîçî ìëà ìk ék'aezk zxk aeig oiprl s`y ixd ,'ebe ¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨

lr cnll `a weqtdy xnel epl yie ,'ung' `le 'zvngn' weqta
.ezlik` lr zxk aiigy ung zaexrz

:`xnbd zvxznàeääoeyla zxk aeig oiprl xn`py weqtd ± ©
`l` ,ung zaexrz lr cnll `a `l ,'zvngn'déì éòaéî¦¨¥¥

àéðúãëìxn`p ,`ziixaa epipyy itk zxg` dyxcl jxvp ± §¦§©§¨
dxeza(eh ai my)lk` lM iM'[õîç] (úöîçî),'dzxkpeéì ïéàoi` ± ¦¨Ÿ¥¨¥§¦§§¨¥¦

zxk aiigy df weqtn mircei ep`àlàung lråéìàî õnçúpL± ¤¨¤¦§©¥¥¥¨
ungzpy ung la` ,xe`y epiidc ,epin ici lr ung didpyúîçî¥£©

øçà øác[miyaein oii ixny ici lr oebk] xg` oin ici lr -ïéépî ¨¨©¥¦©¦
,zxk eilr aiigyøîBì ãeîìz(hi ai my)úöîçî [ìëà] ìk' ©§©¨Ÿ¥©§¤¤

,'äúøëðåxac zngn ungzpy ung lr s` zxk miaiigy cnll §¦§§¨
ungzpy ung lr zxk aiigy zeaxl jxvp df weqty oeike .xg`
.ung zaexrz lr zxk aiigy epnn cenll oi` ,xg` xac zngn

:`xnbd dywnéëä éà'zvngn' ea xn`py weqtd z`y ok m` ± ¦¨¦

ici lr ungzpy ung zeaxl `a `edy miyxtn ep` zxk oiprl
,xg` xacàúàc àeä éëäì énð åàìcxn`py weqtd mby xn`z ± §¨©¦§¨¦©£¨

ung zeaxl `a ,ung zlik` ly e`ld oiprl 'zvngn' ea
micnel ep` oipn ok m`e ,eilr xidfdl xg` xac ici lr ungzpy

.ung zaexrza e`l yiy
e`l yiy cnel xfril` iaxy dyxity dnn da zxfeg `xnbd
xg` xewn d`iane 'zvngn' weqta xn`py jkn ung zaexrza

:eixacllàøæòéìà éaøc àîòè àung zaexrza e`l yiy xaeqd ¤¨©£¨§©¦¡¦¤¤
`edîweqta xn`py dn(k ai my)ìk'd`a ,'Elk`z `l zvngn ¦¨©§¤¤ŸŸ¥

e`ld zxdf` llka `id mby ,ung zaexrz zeaxl 'lk' zaiz
.ung lek`l `ly

:`xnbd dywnénð íúämy mb ±(hi ai my)xn`py 'zvngn'a ¨¨©¦
,zxk aeig oiprláéúëäaezk ixd ±ìk','dzxkpe zvngn lke` ¨§¦¨

.ung zaexrz lr zxk aiigl 'lk' zaizn xfril` iax cnlie
:`xnbd zvxznàeääzxk iabl xn`py 'lk'úBaøì déì éòaéî ©¦¨¥¥§©

,íéLpä úà.ung zlik` lr zxk zeaiig od mby ¤©¨¦
y df oic ike :`xnbd dywníéLðlk' weqtdn cnlp yi`l zeey ¨¦
ixd ,'dzxkpe zvngn lke`à÷ôð áø øîà äãeäé áøcî`ed ± ¦§©§¨¨©©¨§¨

,cnlpìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàcoke ± §¨©©§¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ef `ziixa l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyàø÷ øîàd xacna) ¨©§¨

(e,epeer lr dxtk aiigy ,dcede xfge xwyl raype lfebd oipra
l`xUi ipA l` xAC'íãàä úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léàlrnl ©¥¤§¥¦§¨¥¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨¦§Ÿ

oipra 'dy` e` yi`' xn`py jkne ,'`edd WtPd dnW`e 'dA lrn©©©§¨§¨©¤¤©¦
mi`hegd ly oaxw aeigy epcnl ,(äùàì ùéà) áeúkä äåLä¦§¨©¨

äøBzaL ïéLðBò ìëì [Léàì äMà],yi`k ypera zaiig dy`y ± ¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
da yiy dyrz `l zeevn lka `id zxdfeny o`kn cenll yie
mby cenll epl yi df weqtn ok m`e ,zxk e` zewln oebk ,yper
jixv oi`e ,lke`l zxk ypere ung zlik` zxdf` llka miypd

.'dzxkpe zvngn lke` lk' weqtdn df oipr cenll
:`xnbd zvxznéøèöéàCaeig yexita cnll aezkd jxved ± ¦§§¦

,'dy` e` yi`' aezkdn ercei iziid `le ,ung zlik` lr miyp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc migqt(iying meil)

íéøôBñea miynzyn miprvxdy ,oetiy ly gnw ea yiy wac - §¦
izy wiacdl ick e` mipyl wlgpyk xerd z` wiacdl ick

.dar ozeyrl ick dfl df zexeréèéLëz óà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥
íéLðxiydl ick mxya lr zewiacne zelteh miypdy zleq - ¨¦

meyn ,gqta mzeyxa mze` midynd mdilr mixaer xriyd z`
:dpynd zniiqn .`vni lae d`xi la xeqi`ìk ììkä äæung ¤©§¨¨

àeäLieyrïâc ïénî,dhg mdy ,obc ipin zyngn cg`n ± ¤¦¦¨¨
,oetiye ,lrey zleay ,oinqek ,dxeryøäøáBò äæ éeilrçñta £¥¤¥©¤©

.dlik`l ie`x epi`e ,oira epi`y s` ,`vni lae d`xi la meyn
,dywep ung e` ung zaexrz mdy obc ipineäøäæàa elà éøä- £¥¥§©§¨¨

,dwel zifk mdn lk`e xar m`e ,mlke`l `ly e`laïäa ïéàå§¥¨¤
,úøk íeMî.oira xenb ung mpi`y oeik ¦¨¥

àøîâ
ilaad gzek ,gqta mdilr oixaery mixacd el` :dpyna epipy

:ilaad gzek oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd .'ekeeðz̈
ìL ,ïðaøíéøîàð íéøác äL[exn`p-]éìáaä çzeëajk meyny ©¨¨§Ÿ¨§¨¦¤¡¨¦§¨©©§¦

,elk`l ie`x oi`íèîèîmzeq ±álä úà,mikgdlnànñîe §©§¥¤©¥§©¥

[xeern-].óebä úà Léçëîe ,íéðéòä úà¤¨¥©¦©§¦¤©
:`xnbd zx`an .el` mixacl mxeb gzekd recn zx`an `xnbd

gzekdy epipyy dn,álä úà íèîèî`edàáìçc éáBéñð íeMî± §©§¥¤©¥¦¦§¥©£¨¨
.dpiabd ziiyr ixg` mix`ypd algd iney epipyy dnúà ànñî§©¥¤

,íéðéòä`edàçìéî íeMîrbep minrtly ,ea yiy zinecq gln - ¨¥©¦¦¦§¨
.epira rbepe xfeg jk xg`e gzekaey epipyy dn,óebä úà Léçëî©§¦¤©

`edàîeàc àúéðîB÷ íeMî.gzekd jezay yternd mgld - ¦¨¦¨§¨
ly etebl miwifny milk`na zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:mc`dìL ,ïðaø eðzíéøác äLmilk`n ±ïéaøîz`ìáfä[irxd-] ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦©§¦©¤¤
,eirnaäîBwä úà ïéôôBëå,egek z` miyizn ±Lîçî ãçà ïéìèBðå §§¦¤©¨§§¦¤¨¥£¥

åéðéò øBànî úBàîdi`xd z` miyilgn ±ìLd.íãàeút ,ïä elà ¥¦§¥¨¤¨¨¥¥©
øaé÷,iwp epi`y gnwn ieyrd mgl ±,éç ÷øéå ,Lãç øëLåoebk ¦¨§¥¨¨¨§¨¨©

.zeriawa daxd mdn lke`yk ,zxfge lvae izxk
ly eteb z` mi`txny milk`na zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:mc`dìL ,ïðaø eðzíéøác äLmilk`n ±ìáfä úà ïéèòîîirxd - ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦§©£¦¤©¤¤
,mc` ly eirnaäîBwä úà ïéô÷Bæå,egek z` miwfgn ±úà ïéøéàîe §§¦¤©¨§¦¦¤

.íéðéòäe.ïLé ïééå ,ïîL øNa ,äéi÷ð út ,ïä elà ¨¥©¦¥¥©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨
:el`d mixacd zyely md dn zx`an `xnbd,äéi÷ð útepiid ©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc migqt(ycew zay meil)

y mixaeq ,`ed yecig mixkpàìc øLôà àì énð àîBé úa äøéã÷§¥¨©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ
àúøet äîâtxyt` i` ,meid eze`a da elyiay dxicw mb - ¨§¨§¨

lr s`e ,ilkd ly enrh zngn hrn mbti `l da relad mrhdy
cenll oi`e `ed yecig ok lre ,mixkp ilerib dxezd dxq` ok it

.xwirk mrhy mixeqi` x`yl epnn
xn`y opgei iaxy lirl x`azp(:bn lirl)xeqi`l sxhvn xzidy

iax zrca ok xn` ,dxezay mixeqi` x`ya `le xifp ixeqi`a
:opgei iax ixac lr dywn `xnbd .`aiwrdéøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥

,éMà áøì àéåà áøcxzid xifp ixeqi`ay wx xn` `aiwr iax ixd §©©§¨§©©¦
oeike ,llk xaic `l `ed mixeqi` x`ya eli`e ,xeqi`l sxhvn
ixeqi`n micnel `aiwr iaxly opgei iax xn` `l dnl dyw oky

`ld ,xeqi`l sxhvn xzidy mixeqi` x`yl xifpòîLð ïðaøcî¦§©¨¨¦§©

àáé÷ò éaøìly ezrc z` cnlp xwirk mrh oiprl opax ixacn - §©¦£¦¨
ixdy ,xeqi`l sxhvn xzid oiprl `aiwr iax,ïðaø éøîà àì éî¦Ÿ¨§¦©¨¨

aezkdy'úøLî'`aïzéìy cnll -øwéòk íòè,xifp ixeqi`a ¦§©¦¥©©¨¦¨
eäøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî,xwirk mrh didi mda mby ¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨

ok m`énð àáé÷ò éaøìy xaeqd `aiwr iaxl mb -'úøLî'`a §©¦£¦¨©¦¦§©
ìy cnløeqéàì óøèöî øzéäezrcly xnel epl yi ,xifp ixeqi`a §¤¥¦§¨¥§¦

dlek äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî,xeqi`l sxhvn xzidy ¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨¨
sxhvn xzid oi` `aiwr iax zrcly opgei iax xn` recne

:`xnbd zvxzn .dxez ixeqi` x`ya xeqi`ldéì øîàiy` ax ¨©¥
'zxyn' z` cinrny `aiwr iaxl ,`ie` axc dixa `g` axl
lkl epnn cenll xyt` i` ,xeqi`l sxhvn xzidl xifpay

,xeqi`l sxhvn xzidy dxezd
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שלת נודש עמ' ל

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

dltp dtew efi`le dnexz ly d`qd dltp dtew efi`l mircei
,oileg ly d`qdïéøzeîmeyn ,xfl oileg ly dteway mipbcd ¨¦

eìôð ïéleç CBúì ïéleç øîBà éðàLdltp oileg ly d`qd ± ¤£¦¥¦§¦¨§
ly d`qde ,oileg ly dtewd jezlCBúì äîeøzly dtewd §¨§

úøîà éàå .äìôð äîeøzzlik` lryúéfkxeqi` ly §¨¨§¨§¦¨§©©©¦
[xzida axrzpy]ñøt úìéëà éãëan aiig,àúééøBàc,dyw ¦§¥£¦©§¨§©§¨

ïðéøîà éànàon eaeigy obc znexz wtqa miliwn cvikd - ©©¨§¦©
xnel dzin eypere dxezdøîBà éðàL'oileg jezl oileg ¤£¦¥

.'eltp
:inic ax uxznäfä ïîfa äîeøúì çpä ,déì øîàs` daeig oi`y ¨©¥©©¦§¨©§©©¤

n `l` obca,ïðaøc,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle §©¨¨
d`qdy lwdl milez ,opaxcn `l` dnexz aeig oi`y dfd onfa

.oileg ly dtewl dltp oileg ly
lirl(:bn)xeqi`l sxhvn xzidy opgei iax ly ezyxc d`aed

jxvp df weqty dywn `xnbd .'zxWn' ea xn`py dnn xifpa¦§©
:`xnbd dywn .zxg` dyxclåik'úøLî' éàäxifpa xn`pdéëäì §©¦§©§¨¦

àúàc àeäixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy cnll `a `ed jkl - ©£¨
,xifpàéðúãëì déì éòaéî éàäepipyy ef dyxcl jxvp `ed ixd ± ©¦¨¥¥§¦§©§¨

xifpd oipra aezkd xn`y dn ,`ziixaa(b e xacna)lke' ,úøLî §¨¦§©
Wi `l miapr,'dY £¨¦Ÿ¦§¤
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שלת נודש עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(iyiy meil)

.xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`ay aezkd eprinyde ,zifk yi
óà ,øîà éøéòæeaeøéè÷z ìa øBàNiab lr xe`y zxhwd xeqi`a ± §¦¦¨©©§©©§¦

xe`y zif ivgk xihwd m` okle ,xeqi`l sxhvn xzid ,gafnd
aiig ,xkip cg` lk `l` miaxern mpi`e ,enr dvn zif ivgke

.ef dxhwd lr zewln
ixd :ixirf ixac lr dywn `xnbdïàîkixirf xn` in zrck ± §©

mxn` i`ce ,eixac z`kzrcLéøãc ,øæòéìà éaøz`f yxecy - §©¦¡¦¤¤§¨¦

zaizn'ìk'weqtay(`i a `xwie)Exihwz `l WaC lke x`U lk' ¨¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦
oiipn ,[exihwdy xe`y ly] ezvwn' lirl `ziixaa `aenke ,'EPOn¦¤
'ezvwn' xfril` iax zrcle ,'lk xnel cenlz ,[eilr aiigy]
dvndy 'lk'n micnle ,dvn zif ivg enre xe`y zif ivg dpeekd
xeqi`d xeriy milydl xeq`d xe`yl ztxhvn zxzend

,dyw dzrne ,dxhwdd lr aiigzdleéëä éàixirfy ok m` ± ¦¨¦
,xfril` iax zrck eixac xn`
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שישי עמ' ל

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

:eilr dywne oey`xd yexitl zxfeg `xnbdéàî àlàåjixv §¤¨©
`edy lirl epyxity enk `ed mixteq ly olewy ,xnelàøeøt¥¨

éôkLeàcdyw ok m` ,miprvx ly wac -éàä déì éø÷ éànà- §§§¥©©¨¥¥©
`pzd e`xew dnl,'íéøôBñ ìL ïìB÷'ixdeàéòaéî 'ïéðòöø ìL ïìB÷' ¨¤§¦¨¤©§¨¦¦©§¨

déì.e`xewl el yi - ¥
:`xnbd zvxzníìBòì ,àéòLBà áø øîàeyexit mixteq ly olew ¨©©©§¨§¨
éôkLeàc àøeøt,miprvx wac -déì éø÷ [éànàå] (éàîå)dne - ¥¨§§§¥§©©¨¥¥

`xwp `edy mrhd,'íéøôBñ ìL ïìB÷'meynïé÷aãî énð íéøôBñc ¨¤§¦§§¦©¦§©§¦
ïäéúBøééð eäamiwacn mb miayrn xiip miyerd mixteqdy - §§¨¥¤

.df waca eze`
:dpyna epipy.'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø`xnbd ©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦

:`xnbd dywn .'miyp ihiykz' md dn zxxaníéLð éèéLëz©§¦¥¨¦
Czòc à÷ìñxqe`y xnel jzrca dler miyp ihiykz lr ike - ¨§¨©§¨

ox`eva zelzl minya md miyp ihiykz `ld ,xfril` iax
zvxzn .mda yi ung dfi`e ,odipt zriavl wxye lgke ,gixdl

:`xnbdàîéà àlà,xne` xfril` iax' ,jk qexbz -éìetéè óà ¤¨¥¨©¦¥
'íéLð,oxry xiydl oxyal zewacn miypy ung zleq -øîàc ¨¦§¨©

ìàøNé úBða ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¦§¨¥
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המשך ליקור במס' פסקים ביום קמישי עמ' ל



קנ

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

Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl -àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨
[ezhiyl-]øîàc ,äãeäé éaøc,ipy xyrn sqka dpwpy lke`y §©¦§¨§¨©

,`nhpe,øáwéoicd dn wtzqdl jl yi ezrcl ,oeict el oi`y oeik ¦¨¥
,dcedi iax zrcl wtqd iccv z` `xnbd x`azy iptle .ef dlga

.minkge dcedi iax ewlgp day dpynd z` `xnbd d`ian
:mzwelgn z` dpynd d`ianïðúcipy xyrn zkqna(i"n b"t), ¦§©

lk`n,àîèpL ,éðL øNòî óñëa çe÷lä,mixne` minkg,äãté ©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤
e .edellig eilry xg`d lk`nd lr ezyecw dlgeäãeäé éaø©¦§¨

,øáwé ,øîBàezyecw oi` ,ipy xyrn sqka dpwpd lk`ny itl ¥¦¨¥
xaca dyecw qitzdl gk ea oi`e ,envr xyrnd zyecwk dwfg
epic ,dlik`a xeq` `edy oeike ,oeict el oi` `nhp m` okle ,xg`

.dxeawa
:dcedi iax zhiyl wtqd iccv z` `xnbd zx`an dzréî¦

ïðéøîà,mixne` ep` m`d -éåä çe÷ì àì éàå ìéàBäeli`y oeik - ¨§¦©¦§¦Ÿ¨©£¥
ly lk`n df did `l` ,ipy xyrn sqka dpwp df lk`n did `l
xzen did `linne oeict el did ,`nhpe ,envr ipy xyrn
ixdy ,ok epic ipy xyrn sqkn gewl s` ,zeayend lka dlik`l
,daxc` `l` ,ezxneg zngn epi` dctp epi` gewly mrhd
dleki dpi`e ,jk lk dxeng ezyecw oi`y ,ea yiy `lew zngn
s`y ,'dlg'a o`k xaecny s`e .ea dctpd lk`na zqtzp zeidl
,zeayen lka xzid dl did `l envr ipy xyrn ly dzid m`

a dxeq` `id z`nhpy xg`ly oeikixd mewn lkn ,dlik`
,lirl dx`azpy 'li`ed' zxaq o`k zkiiyå ìéàBäåeli`àø÷ àì §¦§Ÿ¨¨

äéìòipy xyrn eze` lr -íL,dlgénhéàå,[`nhp dide-]Bì Lé ©¥¥§¦©¥¤
déa ÷éôðå úBáLBîa øzéä,dvn zaeg ici ea mi`veie -énð àzLä ¤¥§¨§¨¦¥©§¨©¦

déa ÷éôðsqkn gewl `edy s`e ,dlg my eilr `xwpy dzr s` - ¨¦¥

.daeg ici ea mi`vei mewn lkn ,ipy xyrnàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
wxy ,xn`pïðéøîà ìéàBä ãçick mixne` zg` 'li`ed' zxaq - ©¦¨§¦©

la` ,zeayen lka dlik`l ozipk lk`nd z` aiygdlìéàBä éøz§¥¦
ïðéøîà àì,lk`n eze`a 'li`ed' ly zexaq izy mixne` oi` - Ÿ¨§¦©

yi df ote`ay oeike ,zeayen lka dlik`l ie`xk eaiygdl ick
lk`nd aygpe ,ok mixne` oi` ,li`ed ly zexaq izya jxev
'li`ed' zxaq mda mipte`de .zeayen lka dlik`l ie`x epi`k
epiid ,zeayen lka dlik`l die`xk dvnd z` aiygdl dliren
my dilr `xw `l eli`e li`edy ,dnvr ipy xyrn zlg oebk
sqka dgwipy oileg zvn oke .zeayena xzid dl did dlg
xyrn zerna dpwpd lk`n df did `l eli`e li`ed ,ipy xyrn
mb ,zeayen lka lk`pk aygp did ,envr ipy xyrn `l` ,ipy

.daeg ici ea mi`vei dzr
zhyet `xnbd:df wtqàøazñî ,àáø øîàz` heytl xazqn - ¨©¨¨¦§©§¨
y xnele wtqdàeä ãç 'øNòî' íLenvr ipy xyrnl dey oic yi ± ¥©£¥©

myke ,mdipia wlgl oi`e ,ipy xyrn sqka dpwpy lk`nle
dlga mi`vei jk ,'li`ed' zxaq meyn xyrn zlga mi`veiy
xingdl oi`e ,d`a `id xyrn gkn ixdy ,xyrn sqka dgewld

.dvn oiprl epnn xzei da
dpyna epipy(.dl lirl):,'åëå øéæð é÷é÷øe äãBz úìçenvrl o`yr ©Ÿ¨§¦¥¨¦
.oda `vei oi`

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmi`vei oi`y ,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
jxevl mc`d o`yry xifp iwiwxe dcez zelga dvn zaeg ici

.uenign zexeny ody s` ,envr
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,äaø øîàzevn iabl xn`py - ¨©©¨§¨©§¨

dvn zlik`

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

המשך ליקור במס' פסקים ביום רקשון עמ' ק

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

,llk dwynìåïé÷Lî øàLx`ya lyazpy gqt zlik` xeq`le - §¦§¨©§¦
gqt lek`l xeqi` cnll zxzein dpi`e ,mina `le miwyn

.mei ceran gqt axra lyazpy
:`xnbd zvxznïk íàgqt lek`l xeq`l wx aezkd `ay ¦¥

,miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `edykàø÷ àîéì- ¥¨§¨
xn`ie ,dnvr daiz dze` z` aezkd letki'ìLa ìLa' Bà¨¥¨¥

éàî ,'ìMeáî ìMeáî' Bàazke epeyl dpiy recn -ìLa' §¨§¨©¨¥
,'ìMeáîi`ce `l`ézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll yi - §¨¨§©¦¨©§¥

gqtdyk s`y zeaxl yi oeyld ltk mvrn ,mipicd ipy
jkne ,elke`l xeq` miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `ed
zlik` lr zewln aiigy yexcl yi epeyl aezkd dpiyy
ceran gqt axra lyazpyk s` ,gqt lila lyean gqt

.mei
ceran gqt zlik`a e`l xeqi` zycgnd `ziixa d`ian `xnbd

:mei,ïðaø eðzm`ìëà`edyk gqtd oaxwn zifkéìögqt axra ¨©¨¨¨©¨¦
áéiç íBé ãBòaî,zewlnålk` m` okúéfk`edyk gqtd onàð ¦§©¨§©©¦¨

gqt lilaáéiç ,äëéLçMî.zewln ¦¤£¥¨©¨
:`xnbd zwiicnéðz÷gqtd zlik` lr aeigdy ,`ziixaa epipy - ¨¨¥

`edykéìö`ed ,mei ceranàðc àéîeczlik` lr aeigl dneca - ¨¦§¨§¨
,gqt lila `päîzlik`y myk -àpdxeq`åàìaz` aiignd ©¨§¨

,zewlna elke`dóà`edyk gqtd zlik`éìödxeq` mei ceran ©¨¦
åàìa:`xnbd zl`ey df itle .zewlna elke`d z` aiignd §¨

àîìLa`edyk gqtd zlik` lr aeigd xewn oaen mpn` -àð ¦§¨¨¨
oky ,gqt lilaáéúkgqta xn`p -(h ai zeny)epnî eìëàz ìà' §¦©Ÿ§¦¤

àlà ,'àð`edyk ezlik`éìö,mei ceranïìðî`idy epl oipn - ¨¤¨¨¦§¨¨
.e`la dxeq`

dnn :`xnbd daiynáéúëcgqta [xn`py-](g ai my)úà eìëàå' ¦§¦§¨§¤
,'äfä äìéla øNaäwcwcl yieïéà 'äìéla'j` ,edelk`z ok` - ©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦

àì íBia,e`l lr xary aygp df xeqi` lr xary oeike ,edelk`z ©Ÿ
.zewln aiige

:`xnbd dywnéàäeilr miaiigy 'dyrz `l' epi` df e`l ixd - ©
`l` ,zewlnììkî àaä åàìzevn [zernynn-],àeä 'äNò' ¨©¨¦§¨£¥

,dyr zevnn eze` miwiicn ixdyåy `id dklddàaä åàì ìk §Ÿ¨©¨
ììkîzevn,'äNò'zevnk epic,'äNò'.dwel epi` eilr xaerdy ¦§¨£¥£¥

:`xnbd zvxznépî àä ,àcñç áø øîàin zhiya ef `ziixa - ¨©©¦§¨¨©¦
,diepy `id
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc migqt(iyily meil)

.ãiî óøOé ïúð íàå ,úñBøçägnw ozp m`eøéàî éaø ,ìcøçä CBúì ©£¤§¦¨©¦¨¥¦¨§©©§¨©¦¥¦
ãiî óøOé øîBà,uingiy mcew,ãiî ìëàé íéøîBà íéîëçåoi`e ¥¦¨¥¦¨©£¨¦§¦¥¨¥¦¨

wx ewlgpy x`ean ixd .eplk`iy mcew uingi `ny miyyeg
.zqexga `le lcxga

:ef zwelgna dkld wqtdéøa àðeä áø øîà[epa-],äãeäé áøc ¨©©¨§¥§©§¨
íéîëç éøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàlek`l mixiznd ¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§¦§¥£¨¦

:`xnbd zxxan .gnw ea ozpy lcxg cinøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©
déøa àðeä áøì ÷çöé[epa-],äãeäé áøc ¦§¨§©¨§¥§©§¨
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ראה לב, ב(.

בברכה לבשו"ט ולכחו"ט,

מ. שניאורסאהן



קני

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

Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl -àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨
[ezhiyl-]øîàc ,äãeäé éaøc,ipy xyrn sqka dpwpy lke`y §©¦§¨§¨©

,`nhpe,øáwéoicd dn wtzqdl jl yi ezrcl ,oeict el oi`y oeik ¦¨¥
,dcedi iax zrcl wtqd iccv z` `xnbd x`azy iptle .ef dlga

.minkge dcedi iax ewlgp day dpynd z` `xnbd d`ian
:mzwelgn z` dpynd d`ianïðúcipy xyrn zkqna(i"n b"t), ¦§©

lk`n,àîèpL ,éðL øNòî óñëa çe÷lä,mixne` minkg,äãté ©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤
e .edellig eilry xg`d lk`nd lr ezyecw dlgeäãeäé éaø©¦§¨

,øáwé ,øîBàezyecw oi` ,ipy xyrn sqka dpwpd lk`ny itl ¥¦¨¥
xaca dyecw qitzdl gk ea oi`e ,envr xyrnd zyecwk dwfg
epic ,dlik`a xeq` `edy oeike ,oeict el oi` `nhp m` okle ,xg`

.dxeawa
:dcedi iax zhiyl wtqd iccv z` `xnbd zx`an dzréî¦

ïðéøîà,mixne` ep` m`d -éåä çe÷ì àì éàå ìéàBäeli`y oeik - ¨§¦©¦§¦Ÿ¨©£¥
ly lk`n df did `l` ,ipy xyrn sqka dpwp df lk`n did `l
xzen did `linne oeict el did ,`nhpe ,envr ipy xyrn
ixdy ,ok epic ipy xyrn sqkn gewl s` ,zeayend lka dlik`l
,daxc` `l` ,ezxneg zngn epi` dctp epi` gewly mrhd
dleki dpi`e ,jk lk dxeng ezyecw oi`y ,ea yiy `lew zngn
s`y ,'dlg'a o`k xaecny s`e .ea dctpd lk`na zqtzp zeidl
,zeayen lka xzid dl did `l envr ipy xyrn ly dzid m`

a dxeq` `id z`nhpy xg`ly oeikixd mewn lkn ,dlik`
,lirl dx`azpy 'li`ed' zxaq o`k zkiiyå ìéàBäåeli`àø÷ àì §¦§Ÿ¨¨

äéìòipy xyrn eze` lr -íL,dlgénhéàå,[`nhp dide-]Bì Lé ©¥¥§¦©¥¤
déa ÷éôðå úBáLBîa øzéä,dvn zaeg ici ea mi`veie -énð àzLä ¤¥§¨§¨¦¥©§¨©¦

déa ÷éôðsqkn gewl `edy s`e ,dlg my eilr `xwpy dzr s` - ¨¦¥

.daeg ici ea mi`vei mewn lkn ,ipy xyrnàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
wxy ,xn`pïðéøîà ìéàBä ãçick mixne` zg` 'li`ed' zxaq - ©¦¨§¦©

la` ,zeayen lka dlik`l ozipk lk`nd z` aiygdlìéàBä éøz§¥¦
ïðéøîà àì,lk`n eze`a 'li`ed' ly zexaq izy mixne` oi` - Ÿ¨§¦©

yi df ote`ay oeike ,zeayen lka dlik`l ie`xk eaiygdl ick
lk`nd aygpe ,ok mixne` oi` ,li`ed ly zexaq izya jxev
'li`ed' zxaq mda mipte`de .zeayen lka dlik`l ie`x epi`k
epiid ,zeayen lka dlik`l die`xk dvnd z` aiygdl dliren
my dilr `xw `l eli`e li`edy ,dnvr ipy xyrn zlg oebk
sqka dgwipy oileg zvn oke .zeayena xzid dl did dlg
xyrn zerna dpwpd lk`n df did `l eli`e li`ed ,ipy xyrn
mb ,zeayen lka lk`pk aygp did ,envr ipy xyrn `l` ,ipy

.daeg ici ea mi`vei dzr
zhyet `xnbd:df wtqàøazñî ,àáø øîàz` heytl xazqn - ¨©¨¨¦§©§¨
y xnele wtqdàeä ãç 'øNòî' íLenvr ipy xyrnl dey oic yi ± ¥©£¥©

myke ,mdipia wlgl oi`e ,ipy xyrn sqka dpwpy lk`nle
dlga mi`vei jk ,'li`ed' zxaq meyn xyrn zlga mi`veiy
xingdl oi`e ,d`a `id xyrn gkn ixdy ,xyrn sqka dgewld

.dvn oiprl epnn xzei da
dpyna epipy(.dl lirl):,'åëå øéæð é÷é÷øe äãBz úìçenvrl o`yr ©Ÿ¨§¦¥¨¦
.oda `vei oi`

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmi`vei oi`y ,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
jxevl mc`d o`yry xifp iwiwxe dcez zelga dvn zaeg ici

.uenign zexeny ody s` ,envr
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,äaø øîàzevn iabl xn`py - ¨©©¨§¨©§¨

dvn zlik`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iriax meil)

,llk dwynìåïé÷Lî øàLx`ya lyazpy gqt zlik` xeq`le - §¦§¨©§¦
gqt lek`l xeqi` cnll zxzein dpi`e ,mina `le miwyn

.mei ceran gqt axra lyazpy
:`xnbd zvxznïk íàgqt lek`l xeq`l wx aezkd `ay ¦¥

,miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `edykàø÷ àîéì- ¥¨§¨
xn`ie ,dnvr daiz dze` z` aezkd letki'ìLa ìLa' Bà¨¥¨¥

éàî ,'ìMeáî ìMeáî' Bàazke epeyl dpiy recn -ìLa' §¨§¨©¨¥
,'ìMeáîi`ce `l`ézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll yi - §¨¨§©¦¨©§¥

gqtdyk s`y zeaxl yi oeyld ltk mvrn ,mipicd ipy
jkne ,elke`l xeq` miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `ed
zlik` lr zewln aiigy yexcl yi epeyl aezkd dpiyy
ceran gqt axra lyazpyk s` ,gqt lila lyean gqt

.mei
ceran gqt zlik`a e`l xeqi` zycgnd `ziixa d`ian `xnbd

:mei,ïðaø eðzm`ìëà`edyk gqtd oaxwn zifkéìögqt axra ¨©¨¨¨©¨¦
áéiç íBé ãBòaî,zewlnålk` m` okúéfk`edyk gqtd onàð ¦§©¨§©©¦¨

gqt lilaáéiç ,äëéLçMî.zewln ¦¤£¥¨©¨
:`xnbd zwiicnéðz÷gqtd zlik` lr aeigdy ,`ziixaa epipy - ¨¨¥

`edykéìö`ed ,mei ceranàðc àéîeczlik` lr aeigl dneca - ¨¦§¨§¨
,gqt lila `päîzlik`y myk -àpdxeq`åàìaz` aiignd ©¨§¨

,zewlna elke`dóà`edyk gqtd zlik`éìödxeq` mei ceran ©¨¦
åàìa:`xnbd zl`ey df itle .zewlna elke`d z` aiignd §¨

àîìLa`edyk gqtd zlik` lr aeigd xewn oaen mpn` -àð ¦§¨¨¨
oky ,gqt lilaáéúkgqta xn`p -(h ai zeny)epnî eìëàz ìà' §¦©Ÿ§¦¤

àlà ,'àð`edyk ezlik`éìö,mei ceranïìðî`idy epl oipn - ¨¤¨¨¦§¨¨
.e`la dxeq`

dnn :`xnbd daiynáéúëcgqta [xn`py-](g ai my)úà eìëàå' ¦§¦§¨§¤
,'äfä äìéla øNaäwcwcl yieïéà 'äìéla'j` ,edelk`z ok` - ©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦

àì íBia,e`l lr xary aygp df xeqi` lr xary oeike ,edelk`z ©Ÿ
.zewln aiige

:`xnbd dywnéàäeilr miaiigy 'dyrz `l' epi` df e`l ixd - ©
`l` ,zewlnììkî àaä åàìzevn [zernynn-],àeä 'äNò' ¨©¨¦§¨£¥

,dyr zevnn eze` miwiicn ixdyåy `id dklddàaä åàì ìk §Ÿ¨©¨
ììkîzevn,'äNò'zevnk epic,'äNò'.dwel epi` eilr xaerdy ¦§¨£¥£¥

:`xnbd zvxznépî àä ,àcñç áø øîàin zhiya ef `ziixa - ¨©©¦§¨¨©¦
,diepy `id
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המשך ליקור במס' פסקים ביום רליעי עמ' ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc migqt(iyily meil)

.ãiî óøOé ïúð íàå ,úñBøçägnw ozp m`eøéàî éaø ,ìcøçä CBúì ©£¤§¦¨©¦¨¥¦¨§©©§¨©¦¥¦
ãiî óøOé øîBà,uingiy mcew,ãiî ìëàé íéøîBà íéîëçåoi`e ¥¦¨¥¦¨©£¨¦§¦¥¨¥¦¨

wx ewlgpy x`ean ixd .eplk`iy mcew uingi `ny miyyeg
.zqexga `le lcxga

:ef zwelgna dkld wqtdéøa àðeä áø øîà[epa-],äãeäé áøc ¨©©¨§¥§©§¨
íéîëç éøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàlek`l mixiznd ¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§¦§¥£¨¦

:`xnbd zxxan .gnw ea ozpy lcxg cinøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©
déøa àðeä áøì ÷çöé[epa-],äãeäé áøc ¦§¨§©¨§¥§©§¨
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שבישי עמ' ל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מחנה גן ישראל 

וסניף מסבות שבת מחנה יומי אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ו מנ"א עכ"פ ידיעה בקיצור הכי נמרץ מסיום המחזורים, ומובנת 

שימלאו  רצון  ויהי  וכו'  המחזורים  שעברו  איך  כלל  כותבים  שאינם  על  גדולה  הכי  והתמי'  הפליאה 

בהזדמנות הבאה.

ובאם מודיעים ע"ד דברים שאינם גורמים נחת רוח )בהכרח אבל בכ"ז הרי מודיעים(, עאכו"כ 

שצריכים להודיע מדברים הגורמים נחת רוח וכידוע )ולמרות( שעוד רבנו הזקן התאונן על הנהגה הפכית.

ויהי רצון שימשיכו כאו"א בפעולות כהאמורות גם לאחרי סיום המחזורים, שהרי כר נרחב ושטח 

רחב בפעולות הפצת המעינות, שזוהי נקודה הפנימית של הפעולות ויעשו זה מתוך שמחה וטוב לבב.

וכיון שמתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים ועת רצון וכמבואר בלקו"ת לרבנו הזקן 

ובענינים  הכללים  בענינים  והנגלה  הנראה  בטוב  טוב  יבשרו  הנה  הרחמים,  מדות  י"ג  מאירים  שאז 

הפרטים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

âéøeñà äðkñ Ba LiL elôà äìBç Cøöì Bà ãáìa Bëøöì elôà éøëð dàNòL äøeãîa ìáà øða äæ ìëå§¨¤§¥£¨¦§¨¤£¨¨¨§¦£¦§¨§¦§©§Ÿ¤¤£¦¤¥©¨¨¨
da ínçúäì Bì øzî äéäé íà BìéáLa íéöò éøëpä äaøé ànL äøæb dcâðk ínçúäì àéøaì86dðéàå §¨¦§¦§©¥§¤§¨§¥¨¤¨©§¤©¨§¦¥¦¦§¦¦¦§¤ª¨§¦§©¥¨§¥¨

íéaøúnL äî ìkL äøeãîa ïk ïéàL äî äàîì øð ãçàì øpL BìéáLa äaøiL LLç íL ïéàL øðì äîBc¨§¥¤¥¨£¨¤©§¤¦§¦¤¥§¤¨¥§¥¨©¤¥¥¦§¨¤¨©¤¦§©¦
éøö da íéîîçúîä íãà éðaCøöì Bà Bëøöì óøçä úéa úà ínç íà ìáà dáéçøäì íéöò da úBaøäì C §¥¨¨©¦§©§¦¨¨¦§©§¨¥¦§©§¦¨£¨¦¦¥¤¥¦©Ÿ¤§¨§§Ÿ¤

BìéáLa Bînçì äaøé ànL Leçì ïéàL Ba ínçúäì óøçä úéáì õéwä úéaî Cìéì àéøaì øzî äìBç¤ª¨§¨¦¥¥¦¥©©¦§¥©Ÿ¤§¦§©¥¤¥¨¤¨©§¤§©§¦§¦
äàîì íenç ãçàì íençL[hlÎgl. ¤¦§¤¨¦§¥¨

äðäð äéä BìéáLa äaøî äéä àì íà óàL éðtî BìéáLa äaøé ànL íéøæBb ïéàå äøeãîa elôà ïéøézî Léå§¥©¦¦£¦¦§¨§¥§¦¤¨©§¤¦§¦¦§¥¤©¦Ÿ¨¨©§¤¦§¦¨¨¤¡¨
ànL dìéáLa øæâì éàãk Bæ äàðä úôñBz ïéà çåéøa epnî äðäð íéöòä éeaø éãé ìòL óàå äøeãnäî úö÷§¨¥©§¨§©¤©§¥¦¨¥¦¤¡¨¦¤§¥©¥¤¤£¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨¤¨

Bì øîàé89øçàå äìBç Cøöì Bà ãáìa Bëøöì äpè÷ äøeãî éøëpä äNò íà óàå íéöò BìéáLa úBaøäì Ÿ©§©§¦§¦¥¦§©¦¨¨©¨§¦§¨§©¨§¨§¦§©§Ÿ¤¤§©©
éñBäå dcâðk ínçúäì äæ àa CkíL ínçúäì BzøñBà Bæ äôñBä ïéà Bîöò úòcî BìéáLa íéöò éøëpä ó ¨¨¤§¦§©¥§¤§¨§¦©¨§¦¥¦¦§¦¦©©©§¥¨¨©§§¦§©¥¨

Bæ äôñBä àìa óà úö÷ íL ínçúäì ìëé äéäL ïåék[`nÎnúaMáe íBé ãBòaî ú÷ìBc äøeãnä äúéä íà ïëå ¥¨¤¨¨¨Ÿ§¦§©¥¨§¨©§Ÿ¨¨§¥¦¨§¨©§¨¤¤¦§§©¨
éñBä.dcâðk ínçúäì øzî ìàøNé ìéáMa íéöò éøëpä da ó ¦¨©¨§¦¥¦¦§¦¦§¨¥ª¨§¦§©¥§¤§¨
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`zax `zkld
äàîì íåîéç [çì מן או הנר מן ליהנות מותר -

לחולה  צורך בו אין כבר אם גם .87החימום
äàîì íåîéç [èì של הראשי המתג שהדליק נכרי -

גם  ליהנות מותר חולה, לצורך או לצרכו בבית החשמל
היה  לא ואפילו החדרים, בשאר שהודלקו מהנורות

כלל  אור .88בהם
åæ äôñåä àìá [î עבור חימום תנור שהדליק נכרי -

מזגן  הדליק אם וכן גדול, הקור שאין בזמן ישראל
ליהנות  אסור כך, כל גדול אינו שהחום בזמן קירור

המזגן  מקור או התנור לשהות 90מחום כשאפשר אף ,
הקירור  או החימום הנאת ללא גם .91בחדר

åæ äôñåä àìá [àî בשבת ישראל נעלי שצחצח נכרי -
גם  ללבשם יכול היה שהרי ביום, בו ללבשם מותר -

שצחצחם  אוכל,92ללא מתוך פסולת שבירר נכרי וכן ,

zetqede mipeiv
Ò"‰עד"ז86) ÁÈ˘ ÔÓÈÒ· בו שיש לחולה בשבת השוחט :

עשה  או המבשל אבל . . ממנו לאכול הבריא מותר סכנה
בשבת  אסור סכנה בו שיש החולה בשביל מלאכה שאר
במלאכתו  ירבה שמא גזרה סכנה בו שאין לחולה או לבריא
הבריא  בשביל להרבות בה שאין בשחיטה משא"כ בשבילו
שחיטת  בלא להחולה שצריך בשר לכזית אפשר אי שהרי

הבהמה. כל
בין  סכנה בו שיש חולה לצורך בין נכרי ע"י עשה ואפילו
שמא  גזרה בשבת לבריא אסור סכנה בו שאין חולה לצורך

בשבילו. ירבה
Á"ÈÒ ‰Î˘ ÔÓÈÒ·Â שמא בו לחוש שיש דבר בכל הדין וכן :

בשבילו Â¯ÈÎÓירבה ‡Â‰ Ì‡ בישל או שצלה נכרי כגון
כיוצא  וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים לעצמו
מבשביל  יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך זה בדבר
כגון  בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר אבל אחד
שבנר  מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו נר שהדליק

מותר. מכירו אפילו לכל יספיק אחד וכבש אחד
להחמיר 87) שיש הבא ובסעיף להלן למבואר דומה ואינו

אין  וכאן ירבה', ל'שמא חוששים ששם - הצורך בעת שלא
כלל. חשש

בהפסקת 88) שכבה באור להשתמש מותר זה ומטעם
- חולה) בביתו אין (אפילו בשבת ותוקן איזורית חשמל

איזור  באותו שנמצאים חולים בשביל נעשתה הדלקתו שהרי
שם  וראה קפב, הערה פל"ב (שש"כ למאה. נר לאחד ונר -
בו  שאין אחת ובשכונה ישראל ע"י התיקון נעשה שאם

זה). מתיקון ליהנות אסור שיב"ס חולה
ממלאכה 89) ההנאה איסור טעם שזהו ס"א, סוף כדלעיל

בשבילו. הנכרי שעשה
ליהנות 90) כשכוונתו זה לחדר להכנס שאסור היינו

וודאי  אחר, לצורך להכנס יכול אבל מהקירור, או מהחימום
ס"ב). (כדלעיל לצאת צריך אינו זה בחדר נמצא שאם

הנאת 91) כלל לו היתה לא הנכרי מלאכת שללא כיון
סימ  ח"ג יו"ד משה אגרות (שו"ת הקירור או מז החימום ן

ב). אות
לישראל  שייך המזגן או התנור אם בו למחות וצריך
לישראל  שייך כשאינו אפילו ולמהדו"ב ס"ג), (כדלעיל
- מיחה ואם ס"ג), לעיל המצויין ראה ממנו, שנהנה (כיון

ליהנות. מותר
הנעליים 92) לצחצח לו אמר אם אבל ס"י. רנב סימן לעיל

אסור  מצוחצחות שאינם נעליים לובש שאינו מי וכן בשבת,
במה  גדול תיקון יש בשבילו שהרי בשבת ללבשם לו
המדורה  שחום לנכרי שאמר מי דרך על והוא שצחצחם,
להגביר  כדי למדורה עצים להוסיף ועליו לו מספיק אינו
ללא  גם להתחמם שיכל אף ממנה ליהנות לו שאסור - החום

xcde"המשך ליקור במס' פסקים ביום שקי עמ' ל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(ipy meil)

àøîâ
:uenig icil mi`a mpi`y mixac zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

,õenéç éãéì ïéàa ïéàL íéøác elà ,ïðaø eðzwva,éeôàäxg`ly ¨©¨¨¥§¨¦¤¥¨¦¦¥¦¨¨
,uingn epi` mina dxyi m` s` dt`pyewvae ,ìMeáîäwva ©§¨

ïéçúBøa BèìçL èeìç.migzex mina eze` dxyy - ¨¤£¨§§¦
mgizxny mippev mina ozipy wva `ed 'lyean'y dpian `xnbd

ike :`xnbd dywn .elyaneìMeáîixde ,uingn epi`ìMáîcà §¨©¦§©¥
ònçî déìmcew mixyet mindy cera ,lyazn `edy cr - ¥§©©

:`xnbd zvxzn .uenig icil `a `ed ixd ,egizxiy,àtt áø øîà̈©©¨¨
øîà÷ BìMéaL éeôàäiet` wvay ,xnel `ziixaay `pzd zpeek - ¨¨¤¦§¨¨©

.okn xg`l elyan m` s` uingn epi`
:uenig icil `a epi` gnw eay sqep ote` d`ian `ziixad,àéðz©§¨

óìc BëBúì ìôpL çî÷ ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømitlecd min - ©¦¥§©¦§¨¥¤©¤¨©§¤¤
,gnw jezl bbd oneléôàeilr miltep m`àa Bðéà ,Blek íBiä ìk £¦¨©¥¨

,õenéç éãéìuingdl minl dgipn dpi` sehthd zcxihy meyn ¦¥¦
.gnwd z`

:ef dkldl dlabdå ,àtt áø øîàdf oicàeä`weecéè ãéáòcó ¨©©¨¨§§¨¦¦
éè éãäìó,dwqtd `la ef xg` ef zekinqa zetihd zeltepyk - ©£¥¦

oia wqtd yi m` j` ,uingdl miizpia zedy el oi` jk jezny
.uingn `ed miizpia ,dtihl dtih

:gqta '`wize' `xwpd gnw lk`n oica dpc `xnbdéác éøîà- ¨§¦§¥
ly eyxcn ziaa exn`,àìéL éaøenyy gnw lk`néøL ,à÷éúå ©¦¦¨¨¦¨¨¦
.gqta elke`l xzen -

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -øeñà à÷éúå §¨©§¨¨¦¨¨
elke`l:`xnbd zvxzn .gqtaàä ,àéL÷ àìexizdy dn - Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,gqta `wize lek`làçìéîe àçLéîa déãáòc- §©§¥§¦§¨¦§¨
uingn epi` onydy ,glne onya gnwd aexir ici lr e`yry

e ,mivingn mpi` zexit ine ,zexit in `edy iptnàä`ziixad - ¨
ote`a `ed ,gqta `wize lek`l dxq`yàçìéîå àiîa déãáòc- §©§¥§©¨§¦§¨

zngn uingn `edy ,glne mina gnwd aexir ici lr e`yry
.mind

:xepza yaiizpy gnwa dxifb d`ian `xnbdàì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ
àðLéáàc àçî÷a àøã÷ Léðéà éçîéìoghpy gnw mc` ozi `l - ¦©¥¦¦¦§¨§¦§¨©£¦§¨

ick liyaz jezl ,xepza dilw ici lr dyaiizpy dgl dhgn
uenig icil `a epi` iet`de ,iet`d xacl aygpy s`e .ezearl

yeygl yi mewn lkn ,`ziixaa lirl x`eankìéLa àì àîìéc¦§¨Ÿ¨¦
øétL,xepza dkxev lk dhgd dzlwp `l `ny -éúàå`eaie - ©¦§¨¥

gnwd.õenéç éãéì¦¥¦
:gqta dxeq`d dhilg ly ote` d`ian `xnbdàì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ

Léðéà èeìçéì¦©¦¦

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

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

åok it lr s`eäì éø÷ à÷gnwl mewn lka z`xew dxezd - §¨¨¥§
zegpnd'úìBñ'mb diwp zt zeyrl ozipy x`eane ,iwp gnw `edy ¤

mihg zzizl xizdl `ax zgked zigcpe ,mihgd zzizl `la
zta dvn zlik` zevn ici mi`veiy `ziixad ixacn ,gqta

.diwp
:`xnbd zxne`øãäe xfg aeye -,àáø øîàzezll xzeny wx `l £©¨©¨¨

s` `l` ,gqta mihgúBzìì äåöî,devn zvn jxevl oze` ¦§¨¦§
øîàpL(fi ai zeny),'úBvnä úà ízøîLe'z` xenyl jixv ,xnelk ¤¤¡©§©§¤¤©©

e ,uenign zevndéòác àì éàmikixv mihgd oi` m`e -,äúéúì ¦Ÿ§¨¥§¦¨
éàîì øenéLopi` mina e`a `ly onf lk `lde ,mxnyi dnn - ¦§©

e .uingdl zelekiéL éàäLéìc øenzevn miiwiy xn`z m`e - ¦¦§¦¨
ea yi f`y ,jli`e ezyil zrn wvad z` xenyiy jka dxiny

`lde ,uingdl lelre minäLéìc øenéLcalaàeä øenéL åàì ¦§¦¨¨¦
,okl mcew xenyl ligziy jixv `l` ,xeniy zevn ea miiwl

cixdíéøëð ìL úB÷öa ,àðeä áø øîà`ly mdilr xkipy §¨©©¨§¥¤¨§¦
,evingdBñéøk àlîî íãà[daxd lke`-]ïäî,gqt lilaãáìáe ¨¨§©¥§¥¥¤¦§©

ävî úéfk ìëàiLdevn zvn myl dxnzypy,äðBøçàamyl ¤Ÿ©©©¦©¨¨©£¨
`weecy ,wiecne ,devnad dlik`äðBøçàdvnn lke`y ¨©£¨

dnyl dxnzypyïéàj` ,dvn zlik` zaeg ici `vei ok` - ¦
ad dlik`äðBLàømixkp ly zewvan dzt`py dvnn dzidy ¨¦¨

,àìeàîòè éàîi`ce ,dfa mrhd dne -øenéL eäa ãáò àìc íeMî Ÿ©©£¨¦§Ÿ¨©§¦
ok m` j` ,dvingd `ly reciy s`e ,dvn myl mxny `ly -

,dywdéì ãéáòìådf wval dyriy -øenéLdvn myläéiôàî §©£¦¥¦¥£¦¨
,Cìéàå,dvn myl dit`l epwzi ixkpdn wvad z` gwly xg`ly §¥©

aygz jkay ,xepzl ezqpkde ezwlgde ezkixr zk`lna oebk
.daeg ici da `vie ,zxneyn epnn dte`y dvndòîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy ,dfn gken i`ce -ïðéòa àøwéòî øenéLxeniy jixv - ¦¨¦¥¦¨¨¨¦©
`l` ,jli`e dyildn xeniya ic oi`e ,dziiyr zligzn dvnl
oi` mihgd zzizl `lle ,dvn myl dxnyl jixv okl mcew s`

.dyild mcew dxneyl dnn
:`ped ax ixacn `ax ly ezi`x z` dgec `xnbdéànîeoipne - ¦©

dvna ,dvn zaeg ici z`vl ozip `ly `ped ax ly enrhy
mcew s` xeniy jixvy meyn `ed ,ixkp ly wvan dzt`py

,dyildíúä éðàL àîìécxeniy jixv oi` zn`ay okzi ixd - ¦§¨¨¦¨¨
oicd mixkp ly zewvaa mye ,gnwe mihg ocera dyild mcew

meyn ,dit`n xeniya mdl ic oi`y dpeyúéçðc àðcéòác- ¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìøenéLdxneyl jxvp eay onfa xnelk ,ungn §¦

xac `edy gnwa min ozep f`y dyild `edy ,uenigd iptn
,uingndãáò àì[dyr-]øenéL dìixkpd ixdy ,dvn myl Ÿ¨©¨¦

,ezligza wvad z` ylúéçðc àðcéòác àëéä ìáàote`a - £¨¥¨¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìãéáò ,øenéL[dyr-]néL dìøe,dvn myléëä §¦¨¦¨¦¨¦

énð,jk oicd didi ok` -c øenéLcd zrynäLéìjli`eéåä ©¦§¦§¦¨¨¥
[aygp-],øenéL`lye ,xeniy zeyrl jixv oi` okl mcew j` ¦

.`ax ixack
ea xfg `l mewn lkn ,`ax zii`x dzgcpy s`y dgiken `xnbd

:eixacnéëä eléôàå,mixkp ly zewvan ezi`x dzgcpy s`e - ©£¦¨¦
mewn lkndéa øãä àìea xfg `l -àáøxeniy jixvdy dnn Ÿ£©¥¨¨

,dyild mcew mb dvn mylcixdeäì øîà`axéëtäîc eäðäì §¨©§§©§¦§©§¦
éôék,oxeba mznxrd jxevl mixnerd z` miktedy el`l - ¦¥

,xivwd zenia mze` mixyeweeúéëtäî ékmikted mz` xy`k - ¦§©§¦
,mixnerd z`eëéôämze` ektd -ìLíe[myl]äåöîdvn ly £¦§«¦§¨

.dvnl miie`x eidiy ick mzxinya exdfde ,gqtaøáñ÷ àîìà- ©§¨¨¨©
zaegy ,`ax xaqy gkeneøenéL`ed dvn mylàøwéòî- ¦¥¦¨¨
y ,xnelk ,dziiyr zligznBôBñ ãòå Búlçzîdvnd dyrn ly ¦§¦¨§©

ïðéòamihgd zxivw zrn okle ,xeniyd z` zeyrl mikixv - ¨¦©
.uenign mxneyl yi ,dvnd ziiyr jxevl

s` ungn gqtl zevnd xeniy lr citwdy sqep `xen`a dyrn
:dyild mcewdéøa øî[epa-],àðéáøc ©§¥§©¦¨
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המשך ליקור במס' פסקים ביום שבישי עמ' ק



קנג 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

âéøeñà äðkñ Ba LiL elôà äìBç Cøöì Bà ãáìa Bëøöì elôà éøëð dàNòL äøeãîa ìáà øða äæ ìëå§¨¤§¥£¨¦§¨¤£¨¨¨§¦£¦§¨§¦§©§Ÿ¤¤£¦¤¥©¨¨¨
da ínçúäì Bì øzî äéäé íà BìéáLa íéöò éøëpä äaøé ànL äøæb dcâðk ínçúäì àéøaì86dðéàå §¨¦§¦§©¥§¤§¨§¥¨¤¨©§¤©¨§¦¥¦¦§¦¦¦§¤ª¨§¦§©¥¨§¥¨

íéaøúnL äî ìkL äøeãîa ïk ïéàL äî äàîì øð ãçàì øpL BìéáLa äaøiL LLç íL ïéàL øðì äîBc¨§¥¤¥¨£¨¤©§¤¦§¦¤¥§¤¨¥§¥¨©¤¥¥¦§¨¤¨©¤¦§©¦
éøö da íéîîçúîä íãà éðaCøöì Bà Bëøöì óøçä úéa úà ínç íà ìáà dáéçøäì íéöò da úBaøäì C §¥¨¨©¦§©§¦¨¨¦§©§¨¥¦§©§¦¨£¨¦¦¥¤¥¦©Ÿ¤§¨§§Ÿ¤

BìéáLa Bînçì äaøé ànL Leçì ïéàL Ba ínçúäì óøçä úéáì õéwä úéaî Cìéì àéøaì øzî äìBç¤ª¨§¨¦¥¥¦¥©©¦§¥©Ÿ¤§¦§©¥¤¥¨¤¨©§¤§©§¦§¦
äàîì íenç ãçàì íençL[hlÎgl. ¤¦§¤¨¦§¥¨

äðäð äéä BìéáLa äaøî äéä àì íà óàL éðtî BìéáLa äaøé ànL íéøæBb ïéàå äøeãîa elôà ïéøézî Léå§¥©¦¦£¦¦§¨§¥§¦¤¨©§¤¦§¦¦§¥¤©¦Ÿ¨¨©§¤¦§¦¨¨¤¡¨
ànL dìéáLa øæâì éàãk Bæ äàðä úôñBz ïéà çåéøa epnî äðäð íéöòä éeaø éãé ìòL óàå äøeãnäî úö÷§¨¥©§¨§©¤©§¥¦¨¥¦¤¡¨¦¤§¥©¥¤¤£¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨¤¨

Bì øîàé89øçàå äìBç Cøöì Bà ãáìa Bëøöì äpè÷ äøeãî éøëpä äNò íà óàå íéöò BìéáLa úBaøäì Ÿ©§©§¦§¦¥¦§©¦¨¨©¨§¦§¨§©¨§¨§¦§©§Ÿ¤¤§©©
éñBäå dcâðk ínçúäì äæ àa CkíL ínçúäì BzøñBà Bæ äôñBä ïéà Bîöò úòcî BìéáLa íéöò éøëpä ó ¨¨¤§¦§©¥§¤§¨§¦©¨§¦¥¦¦§¦¦©©©§¥¨¨©§§¦§©¥¨

Bæ äôñBä àìa óà úö÷ íL ínçúäì ìëé äéäL ïåék[`nÎnúaMáe íBé ãBòaî ú÷ìBc äøeãnä äúéä íà ïëå ¥¨¤¨¨¨Ÿ§¦§©¥¨§¨©§Ÿ¨¨§¥¦¨§¨©§¨¤¤¦§§©¨
éñBä.dcâðk ínçúäì øzî ìàøNé ìéáMa íéöò éøëpä da ó ¦¨©¨§¦¥¦¦§¦¦§¨¥ª¨§¦§©¥§¤§¨
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12

`zax `zkld
äàîì íåîéç [çì מן או הנר מן ליהנות מותר -

לחולה  צורך בו אין כבר אם גם .87החימום
äàîì íåîéç [èì של הראשי המתג שהדליק נכרי -

גם  ליהנות מותר חולה, לצורך או לצרכו בבית החשמל
היה  לא ואפילו החדרים, בשאר שהודלקו מהנורות

כלל  אור .88בהם
åæ äôñåä àìá [î עבור חימום תנור שהדליק נכרי -

מזגן  הדליק אם וכן גדול, הקור שאין בזמן ישראל
ליהנות  אסור כך, כל גדול אינו שהחום בזמן קירור

המזגן  מקור או התנור לשהות 90מחום כשאפשר אף ,
הקירור  או החימום הנאת ללא גם .91בחדר

åæ äôñåä àìá [àî בשבת ישראל נעלי שצחצח נכרי -
גם  ללבשם יכול היה שהרי ביום, בו ללבשם מותר -

שצחצחם  אוכל,92ללא מתוך פסולת שבירר נכרי וכן ,

zetqede mipeiv
Ò"‰עד"ז86) ÁÈ˘ ÔÓÈÒ· בו שיש לחולה בשבת השוחט :

עשה  או המבשל אבל . . ממנו לאכול הבריא מותר סכנה
בשבת  אסור סכנה בו שיש החולה בשביל מלאכה שאר
במלאכתו  ירבה שמא גזרה סכנה בו שאין לחולה או לבריא
הבריא  בשביל להרבות בה שאין בשחיטה משא"כ בשבילו
שחיטת  בלא להחולה שצריך בשר לכזית אפשר אי שהרי

הבהמה. כל
בין  סכנה בו שיש חולה לצורך בין נכרי ע"י עשה ואפילו
שמא  גזרה בשבת לבריא אסור סכנה בו שאין חולה לצורך

בשבילו. ירבה
Á"ÈÒ ‰Î˘ ÔÓÈÒ·Â שמא בו לחוש שיש דבר בכל הדין וכן :

בשבילו Â¯ÈÎÓירבה ‡Â‰ Ì‡ בישל או שצלה נכרי כגון
כיוצא  וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים לעצמו
מבשביל  יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך זה בדבר
כגון  בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר אבל אחד
שבנר  מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו נר שהדליק

מותר. מכירו אפילו לכל יספיק אחד וכבש אחד
להחמיר 87) שיש הבא ובסעיף להלן למבואר דומה ואינו

אין  וכאן ירבה', ל'שמא חוששים ששם - הצורך בעת שלא
כלל. חשש

בהפסקת 88) שכבה באור להשתמש מותר זה ומטעם
- חולה) בביתו אין (אפילו בשבת ותוקן איזורית חשמל

איזור  באותו שנמצאים חולים בשביל נעשתה הדלקתו שהרי
שם  וראה קפב, הערה פל"ב (שש"כ למאה. נר לאחד ונר -
בו  שאין אחת ובשכונה ישראל ע"י התיקון נעשה שאם

זה). מתיקון ליהנות אסור שיב"ס חולה
ממלאכה 89) ההנאה איסור טעם שזהו ס"א, סוף כדלעיל

בשבילו. הנכרי שעשה
ליהנות 90) כשכוונתו זה לחדר להכנס שאסור היינו

וודאי  אחר, לצורך להכנס יכול אבל מהקירור, או מהחימום
ס"ב). (כדלעיל לצאת צריך אינו זה בחדר נמצא שאם

הנאת 91) כלל לו היתה לא הנכרי מלאכת שללא כיון
סימ  ח"ג יו"ד משה אגרות (שו"ת הקירור או מז החימום ן

ב). אות
לישראל  שייך המזגן או התנור אם בו למחות וצריך
לישראל  שייך כשאינו אפילו ולמהדו"ב ס"ג), (כדלעיל
- מיחה ואם ס"ג), לעיל המצויין ראה ממנו, שנהנה (כיון

ליהנות. מותר
הנעליים 92) לצחצח לו אמר אם אבל ס"י. רנב סימן לעיל

אסור  מצוחצחות שאינם נעליים לובש שאינו מי וכן בשבת,
במה  גדול תיקון יש בשבילו שהרי בשבת ללבשם לו
המדורה  שחום לנכרי שאמר מי דרך על והוא שצחצחם,
להגביר  כדי למדורה עצים להוסיף ועליו לו מספיק אינו
ללא  גם להתחמם שיכל אף ממנה ליהנות לו שאסור - החום

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(ipy meil)

àøîâ
:uenig icil mi`a mpi`y mixac zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

,õenéç éãéì ïéàa ïéàL íéøác elà ,ïðaø eðzwva,éeôàäxg`ly ¨©¨¨¥§¨¦¤¥¨¦¦¥¦¨¨
,uingn epi` mina dxyi m` s` dt`pyewvae ,ìMeáîäwva ©§¨

ïéçúBøa BèìçL èeìç.migzex mina eze` dxyy - ¨¤£¨§§¦
mgizxny mippev mina ozipy wva `ed 'lyean'y dpian `xnbd

ike :`xnbd dywn .elyaneìMeáîixde ,uingn epi`ìMáîcà §¨©¦§©¥
ònçî déìmcew mixyet mindy cera ,lyazn `edy cr - ¥§©©

:`xnbd zvxzn .uenig icil `a `ed ixd ,egizxiy,àtt áø øîà̈©©¨¨
øîà÷ BìMéaL éeôàäiet` wvay ,xnel `ziixaay `pzd zpeek - ¨¨¤¦§¨¨©

.okn xg`l elyan m` s` uingn epi`
:uenig icil `a epi` gnw eay sqep ote` d`ian `ziixad,àéðz©§¨

óìc BëBúì ìôpL çî÷ ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømitlecd min - ©¦¥§©¦§¨¥¤©¤¨©§¤¤
,gnw jezl bbd oneléôàeilr miltep m`àa Bðéà ,Blek íBiä ìk £¦¨©¥¨

,õenéç éãéìuingdl minl dgipn dpi` sehthd zcxihy meyn ¦¥¦
.gnwd z`

:ef dkldl dlabdå ,àtt áø øîàdf oicàeä`weecéè ãéáòcó ¨©©¨¨§§¨¦¦
éè éãäìó,dwqtd `la ef xg` ef zekinqa zetihd zeltepyk - ©£¥¦

oia wqtd yi m` j` ,uingdl miizpia zedy el oi` jk jezny
.uingn `ed miizpia ,dtihl dtih

:gqta '`wize' `xwpd gnw lk`n oica dpc `xnbdéác éøîà- ¨§¦§¥
ly eyxcn ziaa exn`,àìéL éaøenyy gnw lk`néøL ,à÷éúå ©¦¦¨¨¦¨¨¦
.gqta elke`l xzen -

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -øeñà à÷éúå §¨©§¨¨¦¨¨
elke`l:`xnbd zvxzn .gqtaàä ,àéL÷ àìexizdy dn - Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,gqta `wize lek`làçìéîe àçLéîa déãáòc- §©§¥§¦§¨¦§¨
uingn epi` onydy ,glne onya gnwd aexir ici lr e`yry

e ,mivingn mpi` zexit ine ,zexit in `edy iptnàä`ziixad - ¨
ote`a `ed ,gqta `wize lek`l dxq`yàçìéîå àiîa déãáòc- §©§¥§©¨§¦§¨

zngn uingn `edy ,glne mina gnwd aexir ici lr e`yry
.mind

:xepza yaiizpy gnwa dxifb d`ian `xnbdàì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ
àðLéáàc àçî÷a àøã÷ Léðéà éçîéìoghpy gnw mc` ozi `l - ¦©¥¦¦¦§¨§¦§¨©£¦§¨

ick liyaz jezl ,xepza dilw ici lr dyaiizpy dgl dhgn
uenig icil `a epi` iet`de ,iet`d xacl aygpy s`e .ezearl

yeygl yi mewn lkn ,`ziixaa lirl x`eankìéLa àì àîìéc¦§¨Ÿ¨¦
øétL,xepza dkxev lk dhgd dzlwp `l `ny -éúàå`eaie - ©¦§¨¥

gnwd.õenéç éãéì¦¥¦
:gqta dxeq`d dhilg ly ote` d`ian `xnbdàì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc migqt(iyily meil)

åok it lr s`eäì éø÷ à÷gnwl mewn lka z`xew dxezd - §¨¨¥§
zegpnd'úìBñ'mb diwp zt zeyrl ozipy x`eane ,iwp gnw `edy ¤

mihg zzizl xizdl `ax zgked zigcpe ,mihgd zzizl `la
zta dvn zlik` zevn ici mi`veiy `ziixad ixacn ,gqta

.diwp
:`xnbd zxne`øãäe xfg aeye -,àáø øîàzezll xzeny wx `l £©¨©¨¨

s` `l` ,gqta mihgúBzìì äåöî,devn zvn jxevl oze` ¦§¨¦§
øîàpL(fi ai zeny),'úBvnä úà ízøîLe'z` xenyl jixv ,xnelk ¤¤¡©§©§¤¤©©

e ,uenign zevndéòác àì éàmikixv mihgd oi` m`e -,äúéúì ¦Ÿ§¨¥§¦¨
éàîì øenéLopi` mina e`a `ly onf lk `lde ,mxnyi dnn - ¦§©

e .uingdl zelekiéL éàäLéìc øenzevn miiwiy xn`z m`e - ¦¦§¦¨
ea yi f`y ,jli`e ezyil zrn wvad z` xenyiy jka dxiny

`lde ,uingdl lelre minäLéìc øenéLcalaàeä øenéL åàì ¦§¦¨¨¦
,okl mcew xenyl ligziy jixv `l` ,xeniy zevn ea miiwl

cixdíéøëð ìL úB÷öa ,àðeä áø øîà`ly mdilr xkipy §¨©©¨§¥¤¨§¦
,evingdBñéøk àlîî íãà[daxd lke`-]ïäî,gqt lilaãáìáe ¨¨§©¥§¥¥¤¦§©

ävî úéfk ìëàiLdevn zvn myl dxnzypy,äðBøçàamyl ¤Ÿ©©©¦©¨¨©£¨
`weecy ,wiecne ,devnad dlik`äðBøçàdvnn lke`y ¨©£¨

dnyl dxnzypyïéàj` ,dvn zlik` zaeg ici `vei ok` - ¦
ad dlik`äðBLàømixkp ly zewvan dzt`py dvnn dzidy ¨¦¨

,àìeàîòè éàîi`ce ,dfa mrhd dne -øenéL eäa ãáò àìc íeMî Ÿ©©£¨¦§Ÿ¨©§¦
ok m` j` ,dvingd `ly reciy s`e ,dvn myl mxny `ly -

,dywdéì ãéáòìådf wval dyriy -øenéLdvn myläéiôàî §©£¦¥¦¥£¦¨
,Cìéàå,dvn myl dit`l epwzi ixkpdn wvad z` gwly xg`ly §¥©

aygz jkay ,xepzl ezqpkde ezwlgde ezkixr zk`lna oebk
.daeg ici da `vie ,zxneyn epnn dte`y dvndòîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy ,dfn gken i`ce -ïðéòa àøwéòî øenéLxeniy jixv - ¦¨¦¥¦¨¨¨¦©
`l` ,jli`e dyildn xeniya ic oi`e ,dziiyr zligzn dvnl
oi` mihgd zzizl `lle ,dvn myl dxnyl jixv okl mcew s`

.dyild mcew dxneyl dnn
:`ped ax ixacn `ax ly ezi`x z` dgec `xnbdéànîeoipne - ¦©

dvna ,dvn zaeg ici z`vl ozip `ly `ped ax ly enrhy
mcew s` xeniy jixvy meyn `ed ,ixkp ly wvan dzt`py

,dyildíúä éðàL àîìécxeniy jixv oi` zn`ay okzi ixd - ¦§¨¨¦¨¨
oicd mixkp ly zewvaa mye ,gnwe mihg ocera dyild mcew

meyn ,dit`n xeniya mdl ic oi`y dpeyúéçðc àðcéòác- ¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìøenéLdxneyl jxvp eay onfa xnelk ,ungn §¦

xac `edy gnwa min ozep f`y dyild `edy ,uenigd iptn
,uingndãáò àì[dyr-]øenéL dìixkpd ixdy ,dvn myl Ÿ¨©¨¦

,ezligza wvad z` ylúéçðc àðcéòác àëéä ìáàote`a - £¨¥¨¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìãéáò ,øenéL[dyr-]néL dìøe,dvn myléëä §¦¨¦¨¦¨¦

énð,jk oicd didi ok` -c øenéLcd zrynäLéìjli`eéåä ©¦§¦§¦¨¨¥
[aygp-],øenéL`lye ,xeniy zeyrl jixv oi` okl mcew j` ¦

.`ax ixack
ea xfg `l mewn lkn ,`ax zii`x dzgcpy s`y dgiken `xnbd

:eixacnéëä eléôàå,mixkp ly zewvan ezi`x dzgcpy s`e - ©£¦¨¦
mewn lkndéa øãä àìea xfg `l -àáøxeniy jixvdy dnn Ÿ£©¥¨¨

,dyild mcew mb dvn mylcixdeäì øîà`axéëtäîc eäðäì §¨©§§©§¦§©§¦
éôék,oxeba mznxrd jxevl mixnerd z` miktedy el`l - ¦¥

,xivwd zenia mze` mixyeweeúéëtäî ékmikted mz` xy`k - ¦§©§¦
,mixnerd z`eëéôämze` ektd -ìLíe[myl]äåöîdvn ly £¦§«¦§¨

.dvnl miie`x eidiy ick mzxinya exdfde ,gqtaøáñ÷ àîìà- ©§¨¨¨©
zaegy ,`ax xaqy gkeneøenéL`ed dvn mylàøwéòî- ¦¥¦¨¨
y ,xnelk ,dziiyr zligznBôBñ ãòå Búlçzîdvnd dyrn ly ¦§¦¨§©

ïðéòamihgd zxivw zrn okle ,xeniyd z` zeyrl mikixv - ¨¦©
.uenign mxneyl yi ,dvnd ziiyr jxevl

s` ungn gqtl zevnd xeniy lr citwdy sqep `xen`a dyrn
:dyild mcewdéøa øî[epa-],àðéáøc ©§¥§©¦¨

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



c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

éøö älçzëlL ÷ø)øàaúpL Bîk ìàøNé ìL íéöòä íà Ba úBçîì äæ ìëa øäæéì C95.( ©¤§©§¦¨¨¦¦¨¥§¨¤¦§¦¨¥¦¤¦§¨¥§¤¦§¨¥
éøáãa ì÷äì íäéøác ìò CBîñì Lé Cøvä úòìe:íéøôBñ §¥©Ÿ¤¥¦§©¦§¥¤§¨¥§¦§¥§¦

יג  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
זו  להוספה צריך אין שהרי ממלאכתו, ליהנות מותר

הפסולת  מן האוכל בעצמו לברור הדין 93ויכול והוא ,
אף  לאכילה ראוי שהיה אוכל מעצמו שחימם לנכרי

צונן  .94כשהוא

zetqede mipeiv
ללבוש  מותר ועפ"ז קסז), הערה פ"ל שש"כ (ראה זו הוספה
חולצה  לובש שהיה בתנאי - בשבת הנכרי שגיהץ חולצה

גיהוץ. בלא אף זו
ולענין 93) שבזה', ההיתר 'צד לענין ס"ט לעיל וראה

הבא. בסעיף ראה אור הדלקת
תבשיל 94) לאכול רבינו אסר ושם סכ"ה. רנג סימן כדלעיל

וביאר  לגמרי, שוב והצטנן הנכרי וחיממו לגמרי צונן שהיה
כוונתו  אם וצ"ע הנכרי', מעשי 'שהועילו משום שהוא
לשעה  אפילו הנכרי מלאכת שהועילה מקום שבכל לחדש
מיוחד  דין שהוא או ממלאכתו, ליהנות אסור בלבד
מלאכות  משאר יותר במאכל שהחמירו שיש כפי במאכלים,
א"א, שיח סימן (פמ"ג במאכל איסור שנעשה משום
דמלשון  אלא ה), סימן ח"א שלמה מנחת בשו"ת ובארוכה
בכל  כללי דין שזהו משמע הנכרי' מעשי 'שהועילו רבינו
לישראל  תועלת להביא שיכול דבר שעשה (שכל המלאכות
תועלת  בפועל היה לא לישראל אם אף - ממנו ליהנות אסור

הנכרי). ממעשי
אמור  שהיה אור שהדליק נכרי ומהם: רבות נפק"מ ויש
אפילו  שאין (במקום שבת שעון ידי על מאוחר יותר להדלק
נאסרה  בלבד לשעה שתועלת נאמר אם מבחוץ); אור מעט
שהיה  בשעה אף מהאור הנאה לאסור יש - השבת לכל
מיוחדת  חומרא שזוהי נאמר אם ומאידך לבד, נדלק האור

שהיה  מהשעה החל מהאור ליהנות מותר יהיה במאכלים,
שמקפיד  לישראל חולצה שגיהץ נכרי וכן הכי. בלאו נדלק
החולצה  מכן ולאחר - מגוהצת לא בחולצה לילך שלא
נכרי  הפוכה: נפק"מ או לשעה). (תועלת שוב התקמטה
אפילו  מעשיו הועילו שלא האוכל, מתוך פסולת שברר
ומאידך  אחר), באופן מיד לעשות יכול ישראל (שהרי לשעה

במאכל. שנעשה באיסור מדובר
האש  גבי על המונחת קדירה לאסור יש הנ"ל הצדדים ולב'

להתבשל וסופה בישולה (בהיתר) ומיהר נכרי ובא בשבת,
אף  מהקדירה ליהנות שאין החום, הגבהת או הגסה ע"י
מעשיו  שהועילו כיון הכי, בלאו מוכן היה שהתבשיל בזמן
כשפעולות  רק שם) רנג בסימן (כמבואר זה ואיסור לשעה,
או  ידיעתו בלא כשנעשו לא אבל הישראל, מדעת נעשו אלו

וצ"ע. הסכמתו,
במהדו"ב,95) מסקנתו ובס"ה שם במצויין וראה ג. סעיף

למחות  צריך ואין ישראל, של בעצים אפילו התירו דהכא
רק  שהוא כיון מהמלאכה, בשבת נהנה שישראל אע"פ
אין  במהדו"ב (שלמסקנא בנר שמן הוסיף או נר הוסיף
אין  בלבד נר ובהוספת הנאה איסור אם כי מחאה חובת
לנכרי  לרמוז מותר יהיה המהדו"ב וע"פ הנאה), איסור
על  כשהמזגן ללמוד יכול (אינני האור או המזגן להגביה

דולקות). המנורות כל כשלא או נמוך קור

•
zay zekld - jexr ogley

Ë כך לו לשלם עמו התנה אם לחדש ששכרו פי על אף
בסוף  לו שמשלם פי על אף ויום יום כל בעד וכך
כלום  זה אין הימים שאר עם בהבלעה השבתות שכר החדש
פירעון  בשעת השבת יום לו שמבליע מה הבלעה נקרא שלא
בשעת  הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהיה אלא

לו שישלם עמו כשהתנה דהיינו בעד השמירה וכך כך
לו  נתחייב ששמר ויום יום כל זה אבל החדש כל שמירת
שהרי  היום אותו של השכר היום בסוף לשלם הבית בעל
עמו  התנה כך שבשביל עוד לו ישמור לא רוצה הוא אם
יום  באיזה להפסיק שיוכל כדי ויום יום כל בעד לו לשלם
שהוא  פי על ואף עצמו בפני הוא השבת שכר וא"כ שירצה
באמצע  להפסיק בדעתו ואין החדש כל שמירת לגמור רוצה
באמצע  להפסיק רוצה היה שאם כיון מקום מכל החדש
מחשב  היה אלא החדש כל בעד לו משלם היה לא החדש
ששכר  נמצא לו שנשכר כמו החדש מימי יום יום עמו
לחבירו  חדר במשכיר הדין וכן עצמו בפני הוא השבת

כך. עמו והתנה

צריכים  לשבוע וכך כך בעד לנכרים ברבית במלוי הדין וכן
יפרעו  השבוע באמצע החוב יפרעו שאם בענין להלוות
שבוע  בתוך החוב כלל יפרעו לא או השבוע כל בעד הרבית
עמהם  לחשב ויצטרך השבוע באמצע לפרוע יוכלו שאם זה
השבת  יום כנגד להם ינכה אם אף זה משבוע שעברו הימים
להם  ינכה כן אם אלא כלום מועיל זה אין זה משבוע שעבר
רוצים  היו אם ושבוע שבוע בכל שהרי שעברו השבתות כל
יום  עמהם לחשוב צריך והיה השבוע באמצע פורעים היו
בפני  יום לכל נחשבת היא זו שרבית נמצא החול מימות יום
אינו  לו פרעו ולא השבוע כל עבר אם אף ולפיכך עצמו
השבת  יום כנגד לנכות צריך אלא הרבית כל ליטול רשאי

עצמו: בפני נחשב הוא ויום יום שכל כיון

È יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים קנסות בכל הדין וכן
או  ע"ו סי' באה"ע כמ"ש חכמים תקנת על שעובר ויום
אינו  שבועות כמה עליו שעברו אע"פ העיר טובי תקנת על
כל  באמצע בו לחזור יכול שהיה כיון השבתות בעד משלם
לו  שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל ושבוע שבוע
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בעד  גם לו מנכין וכך כך ויום יום כל בעד אחרים על
כשכר  נראה אינו ממנו שנוטלים שהקנס מפני השבתות
בעין  שהוא דבר איזה ממנו כשנוטלים אלא שבת נטילת

לו: שיש מחוב לו כשמנכין לא אבל

‡È אע"פ יו"ט או בשבת להתפלל חזן לשכור אסור
מ  או ששכרוהו שבת שכר ליטול לו שאסור יום בעוד

מתירין  ויש השנה בראש התוקע לשכר הדין והוא יו"ט
איסורו  שאין שבת שכר על גזרו לא מצוה שבמקום מפני
אסורה  אינה עצמה שהיא בשבת שכירות גזירת משום אלא
מקום  ומכל להקל המנהג וכן יכתוב שמא גזרה משום אלא
הואיל  לעולם זה משכר ברכה סימן רואה אינו הכל לדברי
הוא  ואם מצוה לצורך שהתירוהו אף השבת שכר והוא
בחול  גם שיתפלל לשבוע או לחדש או לשנה מושכר
שכר  זה הרי אחת בבת והחול השבתות בעד לו ומשלמין

הכל: לדברי ומותר בהבלעה שבת

·È לילך ואפילו בשבת רבים עסקי על לפקח מותר
נאספו  ששם נכרים של טרקלין מיני דהיינו לטרטיאות
ואין  רבים עסקי על לפקח לשלטון לילך וכן הועד לבית
כמו  הם רבים שצרכי דבר ודבר חפצך ממצוא משום בזה
ולהתעסק  לפקח אלא התירו לא מקום ומכל שמים חפצי
ממצוא  משום אלא יחיד בצרכי אסור שאינו בלבד בדברים
לא  גמור שבות משום האסור דבר כל אבל דבר ודבר חפצך
כמ"ש  מצוה לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו

לעיל:

‚È הוא מצוה של שדבור ליארס התינוק לשדך מותר וכן
או  ספר ללמדו להישכר רוצה אם המלמד עם לדבר וכן
לו  תהא לא שאם מצוה ג"כ שזהו אומנות ללמדו אפילו
לשכור  אסור אבל הבריות את ילסטם עצמו לפרנס אומנות
(אסור) מעות סכום לו להזכיר ואפילו) (בשבת המלמד

מצוה: לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו

„È הוא מצוה של שדבור לעניים צדקה לפסוק מותר וכן
ערך  או עלי ערכי שאומר דהיינו למעריך דומה ואינו
בסי' כמ"ש גמור שבות משום שאסור לגבוה עלי פלוני איש
הנערך  של שנים ערך כפי לגבוה שכשנותן לפי של"ט
ערכו  שנותן ע"י הנערך את כקונה זה הרי בתורה ככתוב
ולא  צדקה בפסיקת משא"כ וממכר למקח ודומה לגבוה
משום  אלא שם כמ"ש לגבוה חפץ שום להקדיש אסרו
זו  באמירה מוציאו הוא הרי ידוע חפץ שמקדיש שכיון

כשמחייב  אבל וממכר למקח ודומה גבוה לרשות מרשותו
דבר  שום יצא לא עדיין לגבוה דבר איזה שיתן עצמו

זו. אמירה ידי על מרשותו

ידוע  חפץ שום הכנסת לבית בשבת להקדיש אסור זה ולפי
כן  נהגו ולא תורה לספר טס או עטרה או תורה ספר כגון

להקדיש אלא אסרו שלא זכות עליהם שלימד חפץ ויש
מרשותו  לגמרי יוצא החפץ שאותו הבית לבדק או למזבח
למקח  ודומה בו וחלק זכות שום עוד לו שאין גבוה לרשות
וזכות  חלק לו יש הכנסת לבית חפץ כשמקדיש אבל וממכר
בית  של בהקדשות זכות להם שיש העיר אנשי כל בתוך בו
דומה  ואינו קנ"ג בסי' כמ"ש כשיצטרכו למכרם הכנסת
לרשות  מוכר מרשות לגמרי המקח שיוצא וממכר למקח

לוקח.

בשבת  הכנסת לבית חפץ כשמקדיש ליזהר טוב מקום ומכל
ואז  עצמו לבין בינו אפילו שבת מערב בפיו שיקדישנו
מפרסם  אלא אינו הכנסת לבית מביאו שבשבת אע"פ

הכל: לדברי מותר וזה שבת מערב שהקדיש ההקדש

ÂË מי בתורה לקורא לומר שנוהגין שבמקום אומרים יש
לפסוק  לו אסור לחזן או לצדקה נודר והוא שבירך
והמנהג  שבירך מי לי עשה סתם לו יאמר אלא יתן כמה
מה  אבל בשבת צדקה לפסוק שמותר מפני בזה להקל
עצמם  מחייבים שהם בשבת דורש כשהחתן קצת שנוהגים
שלא  עושים הם יפה לא השבת אחר (מעות) וכך כך ליתן
מצות  משאר בה וכיוצא לצדקה אלא עצמו לחייב התירו

דבר. ודבר משום אסור הרשות לדבר אבל

הם  יפה לא הדורש לחתן במתנה כלים ליתן הנוהגים וכן
ויו"ט  בשבת לחבירו במתנה דבר שום ליתן שאסור עושים
שכ"ג  בסי' כמ"ש היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלא
דומה  והקדש אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי ותקי"ז
ואפילו  חבירו לרשות מרשותו לגמרי ג"כ שיוצאה למתנה
נקראת  שהיא הדלת סגירת ע"י לקנותו ורוצה חדר לו נתן
בשבת  לסגרה אסור הנותן בו לחזור יוכל שלא לענין חזקה
מפני  ההקנאה מדרכי דרך בשום בשבת קנין קונין שאין
שסתמו  סודר בקנין לומר צריך ואין וממכר למקח שדומה
תשלום  של"ט סי' (ועיין בשבת יכתוב ושמא לכתיבה עומד

אלו): הלכות

טֿטו  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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ה  לבאר זה "[וממשיך לעומת באמירת זה "

ידינו אלהינו" :]"למעשה
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למקורן  המצוות את להעלות ישראל של כוחם
שהוא  כפי שבמצוות האלקי האור לגלות (היינו

מצד הוא למעלה), נשמתן במקורו דהיות מעלת ,
פנימיות  בבחינת ית', במחשבתו מושרשות שהן
שהנשמות  ידי על לכן, ב"ה, סוף אין אור
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יג  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
זו  להוספה צריך אין שהרי ממלאכתו, ליהנות מותר

הפסולת  מן האוכל בעצמו לברור הדין 93ויכול והוא ,
אף  לאכילה ראוי שהיה אוכל מעצמו שחימם לנכרי

צונן  .94כשהוא

zetqede mipeiv
ללבוש  מותר ועפ"ז קסז), הערה פ"ל שש"כ (ראה זו הוספה
חולצה  לובש שהיה בתנאי - בשבת הנכרי שגיהץ חולצה

גיהוץ. בלא אף זו
ולענין 93) שבזה', ההיתר 'צד לענין ס"ט לעיל וראה

הבא. בסעיף ראה אור הדלקת
תבשיל 94) לאכול רבינו אסר ושם סכ"ה. רנג סימן כדלעיל

וביאר  לגמרי, שוב והצטנן הנכרי וחיממו לגמרי צונן שהיה
כוונתו  אם וצ"ע הנכרי', מעשי 'שהועילו משום שהוא
לשעה  אפילו הנכרי מלאכת שהועילה מקום שבכל לחדש
מיוחד  דין שהוא או ממלאכתו, ליהנות אסור בלבד
מלאכות  משאר יותר במאכל שהחמירו שיש כפי במאכלים,
א"א, שיח סימן (פמ"ג במאכל איסור שנעשה משום
דמלשון  אלא ה), סימן ח"א שלמה מנחת בשו"ת ובארוכה
בכל  כללי דין שזהו משמע הנכרי' מעשי 'שהועילו רבינו
לישראל  תועלת להביא שיכול דבר שעשה (שכל המלאכות
תועלת  בפועל היה לא לישראל אם אף - ממנו ליהנות אסור

הנכרי). ממעשי
אמור  שהיה אור שהדליק נכרי ומהם: רבות נפק"מ ויש
אפילו  שאין (במקום שבת שעון ידי על מאוחר יותר להדלק
נאסרה  בלבד לשעה שתועלת נאמר אם מבחוץ); אור מעט
שהיה  בשעה אף מהאור הנאה לאסור יש - השבת לכל
מיוחדת  חומרא שזוהי נאמר אם ומאידך לבד, נדלק האור

שהיה  מהשעה החל מהאור ליהנות מותר יהיה במאכלים,
שמקפיד  לישראל חולצה שגיהץ נכרי וכן הכי. בלאו נדלק
החולצה  מכן ולאחר - מגוהצת לא בחולצה לילך שלא
נכרי  הפוכה: נפק"מ או לשעה). (תועלת שוב התקמטה
אפילו  מעשיו הועילו שלא האוכל, מתוך פסולת שברר
ומאידך  אחר), באופן מיד לעשות יכול ישראל (שהרי לשעה

במאכל. שנעשה באיסור מדובר
האש  גבי על המונחת קדירה לאסור יש הנ"ל הצדדים ולב'

להתבשל וסופה בישולה (בהיתר) ומיהר נכרי ובא בשבת,
אף  מהקדירה ליהנות שאין החום, הגבהת או הגסה ע"י
מעשיו  שהועילו כיון הכי, בלאו מוכן היה שהתבשיל בזמן
כשפעולות  רק שם) רנג בסימן (כמבואר זה ואיסור לשעה,
או  ידיעתו בלא כשנעשו לא אבל הישראל, מדעת נעשו אלו

וצ"ע. הסכמתו,
במהדו"ב,95) מסקנתו ובס"ה שם במצויין וראה ג. סעיף

למחות  צריך ואין ישראל, של בעצים אפילו התירו דהכא
רק  שהוא כיון מהמלאכה, בשבת נהנה שישראל אע"פ
אין  במהדו"ב (שלמסקנא בנר שמן הוסיף או נר הוסיף
אין  בלבד נר ובהוספת הנאה איסור אם כי מחאה חובת
לנכרי  לרמוז מותר יהיה המהדו"ב וע"פ הנאה), איסור
על  כשהמזגן ללמוד יכול (אינני האור או המזגן להגביה

דולקות). המנורות כל כשלא או נמוך קור

•
zay zekld - jexr ogley

Ë כך לו לשלם עמו התנה אם לחדש ששכרו פי על אף
בסוף  לו שמשלם פי על אף ויום יום כל בעד וכך
כלום  זה אין הימים שאר עם בהבלעה השבתות שכר החדש
פירעון  בשעת השבת יום לו שמבליע מה הבלעה נקרא שלא
בשעת  הימים שאר בשכר מובלע השבת שכר כשהיה אלא

לו שישלם עמו כשהתנה דהיינו בעד השמירה וכך כך
לו  נתחייב ששמר ויום יום כל זה אבל החדש כל שמירת
שהרי  היום אותו של השכר היום בסוף לשלם הבית בעל
עמו  התנה כך שבשביל עוד לו ישמור לא רוצה הוא אם
יום  באיזה להפסיק שיוכל כדי ויום יום כל בעד לו לשלם
שהוא  פי על ואף עצמו בפני הוא השבת שכר וא"כ שירצה
באמצע  להפסיק בדעתו ואין החדש כל שמירת לגמור רוצה
באמצע  להפסיק רוצה היה שאם כיון מקום מכל החדש
מחשב  היה אלא החדש כל בעד לו משלם היה לא החדש
ששכר  נמצא לו שנשכר כמו החדש מימי יום יום עמו
לחבירו  חדר במשכיר הדין וכן עצמו בפני הוא השבת

כך. עמו והתנה

צריכים  לשבוע וכך כך בעד לנכרים ברבית במלוי הדין וכן
יפרעו  השבוע באמצע החוב יפרעו שאם בענין להלוות
שבוע  בתוך החוב כלל יפרעו לא או השבוע כל בעד הרבית
עמהם  לחשב ויצטרך השבוע באמצע לפרוע יוכלו שאם זה
השבת  יום כנגד להם ינכה אם אף זה משבוע שעברו הימים
להם  ינכה כן אם אלא כלום מועיל זה אין זה משבוע שעבר
רוצים  היו אם ושבוע שבוע בכל שהרי שעברו השבתות כל
יום  עמהם לחשוב צריך והיה השבוע באמצע פורעים היו
בפני  יום לכל נחשבת היא זו שרבית נמצא החול מימות יום
אינו  לו פרעו ולא השבוע כל עבר אם אף ולפיכך עצמו
השבת  יום כנגד לנכות צריך אלא הרבית כל ליטול רשאי

עצמו: בפני נחשב הוא ויום יום שכל כיון

È יום כל בעד וכך כך לאדם שקונסים קנסות בכל הדין וכן
או  ע"ו סי' באה"ע כמ"ש חכמים תקנת על שעובר ויום
אינו  שבועות כמה עליו שעברו אע"פ העיר טובי תקנת על
כל  באמצע בו לחזור יכול שהיה כיון השבתות בעד משלם
לו  שיש מהחוב לו לנכות הוא הקנס אם אבל ושבוע שבוע
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בעד  גם לו מנכין וכך כך ויום יום כל בעד אחרים על
כשכר  נראה אינו ממנו שנוטלים שהקנס מפני השבתות
בעין  שהוא דבר איזה ממנו כשנוטלים אלא שבת נטילת

לו: שיש מחוב לו כשמנכין לא אבל

‡È אע"פ יו"ט או בשבת להתפלל חזן לשכור אסור
מ  או ששכרוהו שבת שכר ליטול לו שאסור יום בעוד

מתירין  ויש השנה בראש התוקע לשכר הדין והוא יו"ט
איסורו  שאין שבת שכר על גזרו לא מצוה שבמקום מפני
אסורה  אינה עצמה שהיא בשבת שכירות גזירת משום אלא
מקום  ומכל להקל המנהג וכן יכתוב שמא גזרה משום אלא
הואיל  לעולם זה משכר ברכה סימן רואה אינו הכל לדברי
הוא  ואם מצוה לצורך שהתירוהו אף השבת שכר והוא
בחול  גם שיתפלל לשבוע או לחדש או לשנה מושכר
שכר  זה הרי אחת בבת והחול השבתות בעד לו ומשלמין

הכל: לדברי ומותר בהבלעה שבת

·È לילך ואפילו בשבת רבים עסקי על לפקח מותר
נאספו  ששם נכרים של טרקלין מיני דהיינו לטרטיאות
ואין  רבים עסקי על לפקח לשלטון לילך וכן הועד לבית
כמו  הם רבים שצרכי דבר ודבר חפצך ממצוא משום בזה
ולהתעסק  לפקח אלא התירו לא מקום ומכל שמים חפצי
ממצוא  משום אלא יחיד בצרכי אסור שאינו בלבד בדברים
לא  גמור שבות משום האסור דבר כל אבל דבר ודבר חפצך
כמ"ש  מצוה לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו

לעיל:

‚È הוא מצוה של שדבור ליארס התינוק לשדך מותר וכן
או  ספר ללמדו להישכר רוצה אם המלמד עם לדבר וכן
לו  תהא לא שאם מצוה ג"כ שזהו אומנות ללמדו אפילו
לשכור  אסור אבל הבריות את ילסטם עצמו לפרנס אומנות
(אסור) מעות סכום לו להזכיר ואפילו) (בשבת המלמד

מצוה: לצורך התירוהו ולא גמור שבות שזהו

„È הוא מצוה של שדבור לעניים צדקה לפסוק מותר וכן
ערך  או עלי ערכי שאומר דהיינו למעריך דומה ואינו
בסי' כמ"ש גמור שבות משום שאסור לגבוה עלי פלוני איש
הנערך  של שנים ערך כפי לגבוה שכשנותן לפי של"ט
ערכו  שנותן ע"י הנערך את כקונה זה הרי בתורה ככתוב
ולא  צדקה בפסיקת משא"כ וממכר למקח ודומה לגבוה
משום  אלא שם כמ"ש לגבוה חפץ שום להקדיש אסרו
זו  באמירה מוציאו הוא הרי ידוע חפץ שמקדיש שכיון

כשמחייב  אבל וממכר למקח ודומה גבוה לרשות מרשותו
דבר  שום יצא לא עדיין לגבוה דבר איזה שיתן עצמו

זו. אמירה ידי על מרשותו

ידוע  חפץ שום הכנסת לבית בשבת להקדיש אסור זה ולפי
כן  נהגו ולא תורה לספר טס או עטרה או תורה ספר כגון

להקדיש אלא אסרו שלא זכות עליהם שלימד חפץ ויש
מרשותו  לגמרי יוצא החפץ שאותו הבית לבדק או למזבח
למקח  ודומה בו וחלק זכות שום עוד לו שאין גבוה לרשות
וזכות  חלק לו יש הכנסת לבית חפץ כשמקדיש אבל וממכר
בית  של בהקדשות זכות להם שיש העיר אנשי כל בתוך בו
דומה  ואינו קנ"ג בסי' כמ"ש כשיצטרכו למכרם הכנסת
לרשות  מוכר מרשות לגמרי המקח שיוצא וממכר למקח

לוקח.

בשבת  הכנסת לבית חפץ כשמקדיש ליזהר טוב מקום ומכל
ואז  עצמו לבין בינו אפילו שבת מערב בפיו שיקדישנו
מפרסם  אלא אינו הכנסת לבית מביאו שבשבת אע"פ

הכל: לדברי מותר וזה שבת מערב שהקדיש ההקדש

ÂË מי בתורה לקורא לומר שנוהגין שבמקום אומרים יש
לפסוק  לו אסור לחזן או לצדקה נודר והוא שבירך
והמנהג  שבירך מי לי עשה סתם לו יאמר אלא יתן כמה
מה  אבל בשבת צדקה לפסוק שמותר מפני בזה להקל
עצמם  מחייבים שהם בשבת דורש כשהחתן קצת שנוהגים
שלא  עושים הם יפה לא השבת אחר (מעות) וכך כך ליתן
מצות  משאר בה וכיוצא לצדקה אלא עצמו לחייב התירו

דבר. ודבר משום אסור הרשות לדבר אבל

הם  יפה לא הדורש לחתן במתנה כלים ליתן הנוהגים וכן
ויו"ט  בשבת לחבירו במתנה דבר שום ליתן שאסור עושים
שכ"ג  בסי' כמ"ש היום שלצורך ומשקה מאכל מיני אלא
דומה  והקדש אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי ותקי"ז
ואפילו  חבירו לרשות מרשותו לגמרי ג"כ שיוצאה למתנה
נקראת  שהיא הדלת סגירת ע"י לקנותו ורוצה חדר לו נתן
בשבת  לסגרה אסור הנותן בו לחזור יוכל שלא לענין חזקה
מפני  ההקנאה מדרכי דרך בשום בשבת קנין קונין שאין
שסתמו  סודר בקנין לומר צריך ואין וממכר למקח שדומה
תשלום  של"ט סי' (ועיין בשבת יכתוב ושמא לכתיבה עומד

אלו): הלכות

טֿטו  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

•
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ה  לבאר זה "[וממשיך לעומת באמירת זה "

ידינו אלהינו" :]"למעשה

úåàìòä éãé ìò íéìòúî úåöîäù åîë éë
øîàîë ,ìàøùé úåîùð úåììë úåááì úåéîéðô

.'åë äáùçîá äìò

למקורן  המצוות את להעלות ישראל של כוחם
שהוא  כפי שבמצוות האלקי האור לגלות (היינו

מצד הוא למעלה), נשמתן במקורו דהיות מעלת ,
פנימיות  בבחינת ית', במחשבתו מושרשות שהן
שהנשמות  ידי על לכן, ב"ה, סוף אין אור
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התפלה, בעת לאלקות לבבן בפנימיות מתעוררות
עלי' (בבחינת ומקורן שרשן בהן מאיר שעי"ז
את  גם "מעלות" הן הרי ית'), מחשבתו למדרגת
שבמצוות, האלקי האור (שיתגלה למקורן המצוות

להלן. שיבאר כפי העליון), קודש

åðúåéç çë àåäù ,ùåøéô ,åðé÷ìà íéøîåà ïëìå
.ìåèéá úðéçáá íéãåîå íéåçúùî åðçðà åéìàùå
להקב"ה  ישראל נשמות בין זה קשר מצד

שהוא במחשבה (שעלו הקב"ה על בנ"י אומרים ,(
"ולא נו "אלקי  הכתוב ל' [כדיוק שלנו), (אלקה "

עוד שהשי"ת אלקינו נאמר אע"פ ידינו"] למעשה
כח, לשון הוא "אלקים" כי - העולם כל אלקי הוא
"כוחנו  - הוא ב"אלקינו" הפנימי והפירוש
ממעל  אלקה "חלק הנשמה היות כי וחיותנו",
כנ"ל), עליונה במחשבה מושרשת (להיותה ממש"
שלנו), (אלקה "אלקינו" אומרים בנ"י דוקא לכן

אלקות. הוא נשמתינו וחיות שכח כלומר,

בנשמות  שישנו הביטול ענין שורש וזהו
כוחנו  הוא שהקב"ה דהיות להקב"ה, ישראל

" לכן ומודים ואנחנו וחיותנו, ומשתחווים כורעים
מוחלט  ביטול הוא ההשתחוואה ענין שתוכן כו'",

ית'. אליו

בלעומתֿ  ביטוי לידי בא זה ענין כיצד יבאר [ועתה

" - ידינו זה למעשה אלהינו עוד נאמר :]"ולא

éãáåò õøàì õåçáù ìàøùé ì"æø åøîà äðäå
.íä äøäèá íéáëåë

יובן  ידינו" למעשה "אלהינו אמירת ענין עומק
שישראל  רז"ל במאמר הפנימי הביאור בהקדם
הם, בטהרה זרה עבודה עובדי לארץ שבחוץ
כפשוטה, זרה עבודה שיש כשם פירוש,
אדם  יכול כך כו', ומזלות לכוכבים שמשתחווה

ב" זרה עבודה עובד מ דקות להיות (והיינו ה "
עבודה  חטא כאן שאין דאע"פ "בטהרה"), שאמרו
הענינים  בפנימיות מקום, מכל ח"ו, כפשוטו זרה

זרה. שבעבודה הפנימי התוכן בזה יש 

àåä íéáëåë úãåáòì äàåçúùää éë
.úåìæîå íéáëåëì åùàø óôåëå äåçúùîù

úåàåáúäù ,ùîù úåàåáú ãâîîå áéúë äðäå
äæä íìåò éðéðò ìë øàù ïëå ,ùîùä ïî íéìãâ

äìòîìî áëåë åì ïéàù äèîìî áùò êì ïéà
.øáãä òôùð åðîîù ìæîä àåäù

ד"ענין  העובדם, להם משתחוה כן ועל -
לשמש  המשתחווה הוא בגשמיות כוכבים עבודת
וכמ"ש  המזון השפעת תצא שמהם מפני וירח
[ולכן  ירחים גרש וממגד שמש תבואות ממגד
השפעה], מהם לקבל כדי ועובדם, להם משתחוה
הם  הרי ידם, על ההשפעה נמשך שבאמת הגם
מחשיב  להם והמשתחווה בלבד, ההשפעה שלוחי
מצד  משפיעים הם כאילו נפרד ודבר ליש אותם

עצמם".

íìåò éðéðòá ÷ø åáìå åúáùçî ãéøèî íãàùëå
åùàøáù åìëù ãéøåî àåä ,íéîéä ìë äæä
íä íâ äùòðå ,úåìæîå íéáëåëî òôùðä øáãì
åðéãé äùòî éë ,åðéãé äùòîì åðéäìà úðéçá
íéäìà úðéçá äæî äùòð äñðøôä ÷ñò àåäù

.íéøçà
ראשו  שכופף היינו בגשמיות "השתחוואה
ברוחניות, השתחוואה ויש הגשמיים, וקומתו
השמש  מן הנשפע לדבר שכלו ומבטל שכופף
ע"י  הפרנסה בדאגת כו', תבואות מגד שהם והירח
עיקרית  היא ההיא התחבולה כאילו תחבולה איזו
בכל  אלקיך ה' וברכך שנאמר הגם זו. בהשפעה
נפרד  יהי' שלא כתיב, אלקיך ה' הרי תעשה, אשר
התחבולה  את כשמחשיב משא"כ ית', מאלקותו
נפרד  בבחינת הוא שאז ההשפעה, עיקר

[מאלקות]".

השתדלות  לעשות צריך שהאדם אע"פ כלומר:
לזכור  צריך מקום מכל פרנסתו, להשיג כדי בטבע
לו  ממציא ית' שהוא הקב"ה, מאת באה שפרנסתו
שבו  כלי לעשות רק היא שלו וההשתדלות פרנסתו,

ה'. ברכת תשרה

שהתחבולות  חושב אלא כן, חושב אינו ואם
וזהו  מהשי"ת, נפרד ה"ה פרנסתו, לו מביאות שלו

(ב"טהרה"). בדקות זרה עבודה ענין

אלהינו  עוד נאמר "ולא הכתוב פירוש וזהו
זרה  עבודה רק לשלול בא שלא ידינו", למעשה
בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
("מעשה  שלו הפרנסה לעסק ש"משתחווה"
ממעשה  בא פרנסתו שפע שעיקר בחשבו ידינו"),
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עושה  ובזה תעשיר), היא ה' ברכת כי (ושוכח ידיו
אלהים  זרה, עבודה כמו שלו הפרנסה עסק את

אחרים.

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו [ועתה

ידינו  (זהֿ למעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע  האדם עליות כנגד - מצוות "לעומתֿזה קיום י

מעשיות):]

.òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êáéåà ùôð úàå åäæå
"כף  הוא מיתה) (לאחרי הנשמה מעונשי אחד
כעין  העשוי "כלי הוא הקלע" "כף פירוש, הקלע",
הנזרק", האבן יניחו ובו כף כעין ובראשו מקל
"נזרקת" שהנשמה הוא, הקלע כף עונש וענין
הקלוע  כהאבן ונדה נעה משוטטת ש"תהי' באופן

הקלע". בכף (הנזרק)

ד"כף  הענין הענינים, פנימיות פי על אך
הוא  אלא מיתה, אחר הבא עונש רק אינו הקלע"
החטא  ידי על האדם לנפש הנגרם המצב תיאור גם
למקום  הנזרק (כאבן מאלקות מאד שמתרחק גופא,

הקלע). כף ע"י רחוק

íéðéðòá åá ùáåìî àåäù øáãäù ô"òàù
íãàù úåøéáòä ïî àåäù ïéòì äàøð íééîùâ
úòéì÷ ìùîì äîåã àåä äðä ,åéá÷òá ùã
íå÷îì òì÷ä óë éãé ìò åúåà ïéòì÷îù ,ïáàä

.íéáëåë ãáåò åìàë äùòðù ãò ,ãàî ÷åçø
גם  נגרם הקלע") "כף (הנק' מאלקות זה ריחוק

ב" זרה עבודה ידי אומר דקות על שהאדם הנ"ל, "
ידינו "אלהינו עון למעשה אין שלכאורה דאע"פ ,"

(שלא  לעיקר פרנסתו עסק את שמחשיב בכך גדול
מעשיו  ומצד תעשה), לא מצות שום על בזה עבר
דש  שאדם כעבירות קל דבר שזהו נראה הגשמיים
זה  ידי על מקום, מכל קלותם, מחמת בעקביו
אותו  שמקלעין מאלקות, מאד האדם מתרחק
מרוחק  שנעשה עד מאד, רחוק למקום ברוחניות

זרה. עבודה עובד כאילו

שעל  הקדושה, בצד שנעשה ממה ההיפך וזהו
מתעלה  גשמיים, בדברים מעשיות, מצוות קיום ידי
"כברוש  בפירוש (כנ"ל לאלקות ומתקרב האדם
ידי  שעל הקלע, כף יש זה לעומת זה הנה רענן"),
כריחוק  מתרחק ידינו" למעשה "אלהינו אמירת

זרה. עבודה העובד

" הענינים המשך ביאור עוד [וזהו נאמר ולא

ל ידינו למעשה אלהינו רענן "" כברוש דלעומת אני - "

מעשה  את שמחשיב ידי על הנפעל מאלקות הריחוק

מצוות קיום ידי על הנה עולה דו מעשיות ידינו, קא,

לאלקות. מאד ומתקרב האדם

ידי  על למקורן המצוות עליית לענין חוזר ועתה

לאדם ניתן דוקא זה ידי (שעל קדושת להרגיש תפלה

כנ  ל):]"המצוות

,äìôúä éãé ìò àåä ø÷éòä úåöîä úééìò äðäå
äìòúîå äìâúîå øùåëä úòù àåä æàù éôì
úåîùð úåììëá áìä úãå÷ð úéîéðô úðéçá

.íééç íéäìàá ä÷éáãå ä÷éùçá ìàøùé
תפלה  ידי על היא המצוות שעליית הטעם
גילוי  הוא תפלה של שעניינה לפי הוא דוקא,
"היא  שתפלה כידוע חיים, באלקים הנשמה דביקות
בינה  חכמה מקשר שאז אדם, לכל הכושר שעת
ב"ה  סוף אין בגדולת דעתו להעמיק לה', שלו דעת

בו". לדבקה .. אש כרשפי האהבה את ולעורר

"פנימית  מתגלה זה בזמן כי הדבר, וסיבת
בחינה  שמצד ישראל, נשמות בכללות הלב" נקודת
בחשיקה  במקורה לידבק מאד הנשמה רוצה זו

ודביקה.

חיים  באלקים מתדבק שהאדם ידי על ולפיכך,
מגיע  שראשו "סולם" (שהוא התפלה ע"י
המצוות  את גם עמו מעלה הוא כנ"ל), השמימה,

למקורן. שעשה

åäæå[פירוש]úåðáø÷ íå÷îá úåìôú ì"æø øîàî
äîäáä ïéáéø÷î åéäù ïáø÷ä åîë éë ,íåð÷ú
êéøö êëå ,çáæîä éáâ ìòù ùàá úôøùð àäúù
úáäìù ùà éôùøá äìôúá äáäàä úà øøåòì
óåøùìå ,áìá àåä ùàä ãåñé éë ,åáìá úáäìúî

:'åë åáù úéîäáä ùôð úà úåìëìå
בה', הדביקות הוא תפלה של שעיקרה זה, ענין
קרבנות  כנגד שתפלות רז"ל מאמר תוכן הוא הוא
את  "שורף" האדם התפלה שבשעת לפי תקנום,
המזבח. ע"ג הבהמה שריפת כמו הבהמית, נפשו

הנשמה  התעוררות ידי על היא זו ו"שריפה"
האהבה  שאש להקב"ה, אש כרשפי באהבה
דנפשו  הזרה האש את ומכלה "שורפת" לאלקות

הבהמית.
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התפלה, בעת לאלקות לבבן בפנימיות מתעוררות
עלי' (בבחינת ומקורן שרשן בהן מאיר שעי"ז
את  גם "מעלות" הן הרי ית'), מחשבתו למדרגת
שבמצוות, האלקי האור (שיתגלה למקורן המצוות

להלן. שיבאר כפי העליון), קודש

åðúåéç çë àåäù ,ùåøéô ,åðé÷ìà íéøîåà ïëìå
.ìåèéá úðéçáá íéãåîå íéåçúùî åðçðà åéìàùå
להקב"ה  ישראל נשמות בין זה קשר מצד

שהוא במחשבה (שעלו הקב"ה על בנ"י אומרים ,(
"ולא נו "אלקי  הכתוב ל' [כדיוק שלנו), (אלקה "

עוד שהשי"ת אלקינו נאמר אע"פ ידינו"] למעשה
כח, לשון הוא "אלקים" כי - העולם כל אלקי הוא
"כוחנו  - הוא ב"אלקינו" הפנימי והפירוש
ממעל  אלקה "חלק הנשמה היות כי וחיותנו",
כנ"ל), עליונה במחשבה מושרשת (להיותה ממש"
שלנו), (אלקה "אלקינו" אומרים בנ"י דוקא לכן

אלקות. הוא נשמתינו וחיות שכח כלומר,

בנשמות  שישנו הביטול ענין שורש וזהו
כוחנו  הוא שהקב"ה דהיות להקב"ה, ישראל

" לכן ומודים ואנחנו וחיותנו, ומשתחווים כורעים
מוחלט  ביטול הוא ההשתחוואה ענין שתוכן כו'",

ית'. אליו

בלעומתֿ  ביטוי לידי בא זה ענין כיצד יבאר [ועתה

" - ידינו זה למעשה אלהינו עוד נאמר :]"ולא

éãáåò õøàì õåçáù ìàøùé ì"æø åøîà äðäå
.íä äøäèá íéáëåë

יובן  ידינו" למעשה "אלהינו אמירת ענין עומק
שישראל  רז"ל במאמר הפנימי הביאור בהקדם
הם, בטהרה זרה עבודה עובדי לארץ שבחוץ
כפשוטה, זרה עבודה שיש כשם פירוש,
אדם  יכול כך כו', ומזלות לכוכבים שמשתחווה

ב" זרה עבודה עובד מ דקות להיות (והיינו ה "
עבודה  חטא כאן שאין דאע"פ "בטהרה"), שאמרו
הענינים  בפנימיות מקום, מכל ח"ו, כפשוטו זרה

זרה. שבעבודה הפנימי התוכן בזה יש 

àåä íéáëåë úãåáòì äàåçúùää éë
.úåìæîå íéáëåëì åùàø óôåëå äåçúùîù

úåàåáúäù ,ùîù úåàåáú ãâîîå áéúë äðäå
äæä íìåò éðéðò ìë øàù ïëå ,ùîùä ïî íéìãâ

äìòîìî áëåë åì ïéàù äèîìî áùò êì ïéà
.øáãä òôùð åðîîù ìæîä àåäù

ד"ענין  העובדם, להם משתחוה כן ועל -
לשמש  המשתחווה הוא בגשמיות כוכבים עבודת
וכמ"ש  המזון השפעת תצא שמהם מפני וירח
[ולכן  ירחים גרש וממגד שמש תבואות ממגד
השפעה], מהם לקבל כדי ועובדם, להם משתחוה
הם  הרי ידם, על ההשפעה נמשך שבאמת הגם
מחשיב  להם והמשתחווה בלבד, ההשפעה שלוחי
מצד  משפיעים הם כאילו נפרד ודבר ליש אותם

עצמם".

íìåò éðéðòá ÷ø åáìå åúáùçî ãéøèî íãàùëå
åùàøáù åìëù ãéøåî àåä ,íéîéä ìë äæä
íä íâ äùòðå ,úåìæîå íéáëåëî òôùðä øáãì
åðéãé äùòî éë ,åðéãé äùòîì åðéäìà úðéçá
íéäìà úðéçá äæî äùòð äñðøôä ÷ñò àåäù

.íéøçà
ראשו  שכופף היינו בגשמיות "השתחוואה
ברוחניות, השתחוואה ויש הגשמיים, וקומתו
השמש  מן הנשפע לדבר שכלו ומבטל שכופף
ע"י  הפרנסה בדאגת כו', תבואות מגד שהם והירח
עיקרית  היא ההיא התחבולה כאילו תחבולה איזו
בכל  אלקיך ה' וברכך שנאמר הגם זו. בהשפעה
נפרד  יהי' שלא כתיב, אלקיך ה' הרי תעשה, אשר
התחבולה  את כשמחשיב משא"כ ית', מאלקותו
נפרד  בבחינת הוא שאז ההשפעה, עיקר

[מאלקות]".

השתדלות  לעשות צריך שהאדם אע"פ כלומר:
לזכור  צריך מקום מכל פרנסתו, להשיג כדי בטבע
לו  ממציא ית' שהוא הקב"ה, מאת באה שפרנסתו
שבו  כלי לעשות רק היא שלו וההשתדלות פרנסתו,

ה'. ברכת תשרה

שהתחבולות  חושב אלא כן, חושב אינו ואם
וזהו  מהשי"ת, נפרד ה"ה פרנסתו, לו מביאות שלו

(ב"טהרה"). בדקות זרה עבודה ענין

אלהינו  עוד נאמר "ולא הכתוב פירוש וזהו
זרה  עבודה רק לשלול בא שלא ידינו", למעשה
בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
("מעשה  שלו הפרנסה לעסק ש"משתחווה"
ממעשה  בא פרנסתו שפע שעיקר בחשבו ידינו"),
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עושה  ובזה תעשיר), היא ה' ברכת כי (ושוכח ידיו
אלהים  זרה, עבודה כמו שלו הפרנסה עסק את

אחרים.

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו [ועתה

ידינו  (זהֿ למעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע  האדם עליות כנגד - מצוות "לעומתֿזה קיום י

מעשיות):]

.òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êáéåà ùôð úàå åäæå
"כף  הוא מיתה) (לאחרי הנשמה מעונשי אחד
כעין  העשוי "כלי הוא הקלע" "כף פירוש, הקלע",
הנזרק", האבן יניחו ובו כף כעין ובראשו מקל
"נזרקת" שהנשמה הוא, הקלע כף עונש וענין
הקלוע  כהאבן ונדה נעה משוטטת ש"תהי' באופן

הקלע". בכף (הנזרק)

ד"כף  הענין הענינים, פנימיות פי על אך
הוא  אלא מיתה, אחר הבא עונש רק אינו הקלע"
החטא  ידי על האדם לנפש הנגרם המצב תיאור גם
למקום  הנזרק (כאבן מאלקות מאד שמתרחק גופא,

הקלע). כף ע"י רחוק

íéðéðòá åá ùáåìî àåäù øáãäù ô"òàù
íãàù úåøéáòä ïî àåäù ïéòì äàøð íééîùâ
úòéì÷ ìùîì äîåã àåä äðä ,åéá÷òá ùã
íå÷îì òì÷ä óë éãé ìò åúåà ïéòì÷îù ,ïáàä

.íéáëåë ãáåò åìàë äùòðù ãò ,ãàî ÷åçø
גם  נגרם הקלע") "כף (הנק' מאלקות זה ריחוק

ב" זרה עבודה ידי אומר דקות על שהאדם הנ"ל, "
ידינו "אלהינו עון למעשה אין שלכאורה דאע"פ ,"

(שלא  לעיקר פרנסתו עסק את שמחשיב בכך גדול
מעשיו  ומצד תעשה), לא מצות שום על בזה עבר
דש  שאדם כעבירות קל דבר שזהו נראה הגשמיים
זה  ידי על מקום, מכל קלותם, מחמת בעקביו
אותו  שמקלעין מאלקות, מאד האדם מתרחק
מרוחק  שנעשה עד מאד, רחוק למקום ברוחניות

זרה. עבודה עובד כאילו

שעל  הקדושה, בצד שנעשה ממה ההיפך וזהו
מתעלה  גשמיים, בדברים מעשיות, מצוות קיום ידי
"כברוש  בפירוש (כנ"ל לאלקות ומתקרב האדם
ידי  שעל הקלע, כף יש זה לעומת זה הנה רענן"),
כריחוק  מתרחק ידינו" למעשה "אלהינו אמירת

זרה. עבודה העובד

" הענינים המשך ביאור עוד [וזהו נאמר ולא

ל ידינו למעשה אלהינו רענן "" כברוש דלעומת אני - "

מעשה  את שמחשיב ידי על הנפעל מאלקות הריחוק

מצוות קיום ידי על הנה עולה דו מעשיות ידינו, קא,

לאלקות. מאד ומתקרב האדם

ידי  על למקורן המצוות עליית לענין חוזר ועתה

לאדם ניתן דוקא זה ידי (שעל קדושת להרגיש תפלה

כנ  ל):]"המצוות

,äìôúä éãé ìò àåä ø÷éòä úåöîä úééìò äðäå
äìòúîå äìâúîå øùåëä úòù àåä æàù éôì
úåîùð úåììëá áìä úãå÷ð úéîéðô úðéçá

.íééç íéäìàá ä÷éáãå ä÷éùçá ìàøùé
תפלה  ידי על היא המצוות שעליית הטעם
גילוי  הוא תפלה של שעניינה לפי הוא דוקא,
"היא  שתפלה כידוע חיים, באלקים הנשמה דביקות
בינה  חכמה מקשר שאז אדם, לכל הכושר שעת
ב"ה  סוף אין בגדולת דעתו להעמיק לה', שלו דעת

בו". לדבקה .. אש כרשפי האהבה את ולעורר

"פנימית  מתגלה זה בזמן כי הדבר, וסיבת
בחינה  שמצד ישראל, נשמות בכללות הלב" נקודת
בחשיקה  במקורה לידבק מאד הנשמה רוצה זו

ודביקה.

חיים  באלקים מתדבק שהאדם ידי על ולפיכך,
מגיע  שראשו "סולם" (שהוא התפלה ע"י
המצוות  את גם עמו מעלה הוא כנ"ל), השמימה,

למקורן. שעשה

åäæå[פירוש]úåðáø÷ íå÷îá úåìôú ì"æø øîàî
äîäáä ïéáéø÷î åéäù ïáø÷ä åîë éë ,íåð÷ú
êéøö êëå ,çáæîä éáâ ìòù ùàá úôøùð àäúù
úáäìù ùà éôùøá äìôúá äáäàä úà øøåòì
óåøùìå ,áìá àåä ùàä ãåñé éë ,åáìá úáäìúî

:'åë åáù úéîäáä ùôð úà úåìëìå
בה', הדביקות הוא תפלה של שעיקרה זה, ענין
קרבנות  כנגד שתפלות רז"ל מאמר תוכן הוא הוא
את  "שורף" האדם התפלה שבשעת לפי תקנום,
המזבח. ע"ג הבהמה שריפת כמו הבהמית, נפשו

הנשמה  התעוררות ידי על היא זו ו"שריפה"
האהבה  שאש להקב"ה, אש כרשפי באהבה
דנפשו  הזרה האש את ומכלה "שורפת" לאלקות

הבהמית.
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התעוררות  הוא תפלה של שעיקרה ונמצא,
לה'. אהבה

[לסיכום:

" צריך שהאדם - הוא שבת שמירת "לשמור ענין

נפשו; בתוך בשבת המאירה האלקות קדושת את

קודם  עוד עצמו את להכין צריך זאת לפעול וכדי

" (לעשות לכך החול)שבת השבת בימות עוד בנפשו "

" שורה (שבהן מעשיות מצוות קיום ידי על קודש -

ע "העליון  - והעיקר אש "), ברשפי התפלה עבודת י

" שהיא לה', באופן מעלה אהבה למקורן, המצוות את "

המצוות  קדושת להרגיש יכול התפלה ידי שעל

במצותיו "( ""קדשנו זה ידי שעל - שבת עושה ) בחינת "

החול בנפשו ב בימות נכלל זה -שמירת (שגם שבת

" השבת את לשבת ששומר שבת "מחול עשיית ידי על ,

הוא  הרי השבת, בבוא ואז, החול), בימות בנפשו

ית']. בקדושתו מתקדש

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

לפני Ô·ÂÈÂ(כה) תלמיד כמו אחר משל בענין יותר זה
וחכמה  שכל שפע הארת שמקבל רבו
התהום. מי כמו רב והשכל. החכמה רבו שאצל מרבו.
זאת  גם ואף מים. כטפה קצהו אפס רק מקבל והתלמיד
שכלו  מכלי מופלא להיותו ואין. בהעלם אצלו המעט
ומתפשטת  בשכלו ומקבלה מבינה ואח"כ עדיין.
למבלע  טרוד ובהיותו כו'. רחב לנהר והיה בהשגה
משום  אין. בבחי' ונעשה שכלו כלי בטל אז ולקבל.
שהיא  כמו החכמה עצם לגבי חשיב ממש וכאין דכלא
להיות  פליט. לא למבלע דטריד איידי וע"כ רבו במוח
שקבל  אחר אבל כידוע. הימנו הקטן לתלמידו משפיע
יוכל  מ"מ אין. בבחי' עדיין אצלו שהוא הגם מרבו
לעצמו  או הגבולית. דהשגה יש בבחי' לזולתו להשפיע
שהן  הנ"ל. מדרגות ג' כאן גם ונמצא כו'. בה להרחיב
קבלתו  בעת מתבטל שהתלמיד מה שהרי בפרט ד'
הזה. השכל הפלאת מצד הא' טעמים ב' בו יש מרבו.

הביטול  עיקר שהוא והב' עדיין. אין בבחי' אצלו שהוא
שהיא  כמו החכמה עצם לגבי ממש חשיב שכלא מה
כלל. פליט לא למבלע דטריד איידי ע"כ אשר רבו אצל
בפרט. מדרגות ד' כאן יש ונמצא ויש. אין בבחי' להיות
והב' שברבו. החכמה עצם שהוא האמתי יש בחי' א'
לתלמיד. שפע אור להיות נשפעת בעלמא שהארה מה
מה  והג' חכמתו. עצמות לגבי חשיב וכאין דכלא
של  שכלו לגבי והעלם אין בבחי' נעשה זו ששפע
בתלמיד. ליש מאין שמתפשט מה והד' התלמיד.
יש  רק כאן שאין ואע"פ לזולתו. להבינה או לעצמו
שלו. השפע והארת דרב. האמיתי יש שהוא ויש. ואין
ב' יש האין בבחי' מ"מ בתלמיד. היש של אין שנעשה
עצמותו. לגבי אין נק' המשפיע שהארת מה כי מדרגות
לגבי  היש של אין אח"כ שנק' ממה הרבה נעלה יותר
הראשון  משל עם א' לסגנון עולה והכל התלמיד.

וד"ל:

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÙÚÂ רמ"ח כי למצות התו' מעלת הפרש שורש יובן
כמבואר  דמלכא איברי' רמ"ח הם פיקודין
האיברים, בכל הרצון והלבשת השראת כמשל לעיל
להיות  בכלים אא"ס שממשיכים המצות הו"ע כמו"כ
גמ"ח  בחי' ע"י בגילוי, סוכ"ע ובחי' רצה"ע שם

גבור  איזהו בחי' וע"י החסד, במדת אא"ס ממשיכים
להיות  הגבורה במדת אא"ס ממשיכים יצרו את הכובש
כי  המדות ענין דוגמת ה"ז עכ"ז אך בגילוי, אא"ס שם
וה' רמ"ג הם סוף תוך וראש פ"א הם ט' פעמים ט'
הנ"ל  כמשל או במדות אא"ס יחוד ה"ז רמ"ח חסדים
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אבל  כאחד, שמתאחדים וגרמוהי איהו ונפש גוף מענין
אורייתא  נפקת עילאה מחכמה אורייתא התו' במעלת
וכן  יותר, וגבוה לגמרי אחר יחוד ה"ז חד כולא וקוב"ה
פסוק  לומד האדם שבהיות למטה, הענין ג"כ יובן

בחי' עם שכלו מתאחד הרי כו' משנה או ממקרא
יחוד  ה"ז חד כולא וקוב"ה ואורייתא התורה חכמת

בתניא). (וכמבואר ממש והתכללות

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"ÚÂ בשער בפרד"ס נת' בראשית מעשה הקבלה
נק' המד"ר ובל' מל' בחי' שהוא הכנויים ערכי
כמה  ויש הפרסא בחי' הוא הצמצום וענין אדריכל,
מ"ש  שזהו גופא באצי' פרסא שיש פרסא בחי'
וגם  כו', קדה"ק ובין הקדש בין לכם הפרוכת והבדילה
שמפסיק  פרסא ויש פרסא בחי' יש דאצי' מל' בבחי'
קמי' כי הגם לגמרי, ומעלים שמסתיר לעשי' יצי' בין

לכן  לפנינו שמסתיר מאחר אבל כלל מסתיר אינו ית'
כי  המלך בפני נק' אינו זהו כי מלאכה, בעשיית מותר
הדבור  עליות בחי' הוא בשבת אבל כו', מסתיר הפרסא
בשבת  מלאכה העושה הרי הפרסא מן מלמעלה ומאיר
אסור  בשבת לכן כו', המלך בפני מלאכה כעושה דומה
בשבת  כי מדרבנן אסור דבור ואפי' מלאכה, עשיית

כו'. למקורו הדבור עליות בחי' הוא

dpya minrt yely

.(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

הכוחות בין  ההבדל את נ"ע, הרבי  שביאר לאחר
הנמשל ואת שבנפש, הגלויים לכוחות בנפש, העצמיים
דסדר  לספירות הגנוזות הספירות בין  בהבדל
להימשך יכולים  שלא הסיבה מהי מבאר ההשתלשלות,
הכוחות כמשל (שהם הגנוזות הספירות לעולמות

הצמצום: לפני  למעלה שהם כפי הנעלמים )
íééîöòä úåøéôñ øùòä úåìâúä äéäé íàå בסדר למטה

ïäùההשתלשלות åîëככוחות סוף, אין באור
íìåëåהעצמיים, ,ãçàë íìåë úåìâúä äéäé יתגלו

ììë åéä àìù ïôåàá éåìéâäå øåàä ó÷åú úðéçáá
íéìëá úåøåà úåùáìúä úðéçáá éîéðô øåà úðéçáá-

ומוגדר  מוגבל אור הוא פנימי  אור של המהות כל שהרי
היו  ואם לו. המתאים בכלי  שמתגלה  מסויים  בגדר
בכוחות שהם כפי כאחד, כולם הספירות נמשכות
היו  ולא מאוד חזקה ובעוצמה בפשיטות היו העצמיים,

ממש. גבול של בחינה שהם בכלים להתלבש  יכולים
íâåנמשכות היו אילו קיימת שהיתה  נוספת תוצאה -

אין  באור גנוזות שהן כמו ההשתלשלות בסדר הספירות
ש åéäסוף, àì éøäù ,ììë úåìùìúùää ïéðò æà äéä àì

íéìá÷î íìåë åéä àìà äæî äæ íéìùìúùî úåøéôñä
,'åë äåùá óåñ ïéà øåà úðéçáî íéëùîðå ענין כל -

שבינה מהשניה , אחת הספירות של ההשתלשלות
קיים היה  לא וכו ' מהמוחין והמידות מהחכמה, נמשכת 
היו  כולם כי  הצמצום, לפני  שהן כמו נמשכים היו אם
קדימה היה  ולא סוף, לאין  וביחס ביניהם  שווה באופן

מזה. זה  הספירות והשתלשלות ואיחור
àìéîîåש נוספת, תוצאה -ïéðò ïë íâ äéä àì

úåììëúääמה שזה השניה, עם אחת הספירות של
שיש - האצילות עולם - התיקון עולם  את  שמייחד
וכל השניה עם  אחת הספירות  של והתאחדות התכללות

לשניה מקום  נותנת úåøéôñäאחת úåììëúäã òãåðëå ,
äæî äæמהספירה בחינה גם בתוכה יש ספירה שבכל -

äæהאחרת, íò äæåומתכללת מתאחדת ספירה שכל -
האחרת , הספירה  äìáâäעם úðéçáá ïäùë à÷åã êééù

,'åë íéìëá úåùáìúä úðéçááåלהיות יכולה ואז  -
והתכללות. הרמוניה ביניהם

åçëá ìáàúåììëúää ïéðò êééù åðéà íéìáâåî éúìáä ú
,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë מאיר אחד כל שכאשר
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התעוררות  הוא תפלה של שעיקרה ונמצא,
לה'. אהבה

[לסיכום:

" צריך שהאדם - הוא שבת שמירת "לשמור ענין

נפשו; בתוך בשבת המאירה האלקות קדושת את

קודם  עוד עצמו את להכין צריך זאת לפעול וכדי

" (לעשות לכך החול)שבת השבת בימות עוד בנפשו "

" שורה (שבהן מעשיות מצוות קיום ידי על קודש -

ע "העליון  - והעיקר אש "), ברשפי התפלה עבודת י

" שהיא לה', באופן מעלה אהבה למקורן, המצוות את "

המצוות  קדושת להרגיש יכול התפלה ידי שעל

במצותיו "( ""קדשנו זה ידי שעל - שבת עושה ) בחינת "

החול בנפשו ב בימות נכלל זה -שמירת (שגם שבת

" השבת את לשבת ששומר שבת "מחול עשיית ידי על ,

הוא  הרי השבת, בבוא ואז, החול), בימות בנפשו

ית']. בקדושתו מתקדש

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

לפני Ô·ÂÈÂ(כה) תלמיד כמו אחר משל בענין יותר זה
וחכמה  שכל שפע הארת שמקבל רבו
התהום. מי כמו רב והשכל. החכמה רבו שאצל מרבו.
זאת  גם ואף מים. כטפה קצהו אפס רק מקבל והתלמיד
שכלו  מכלי מופלא להיותו ואין. בהעלם אצלו המעט
ומתפשטת  בשכלו ומקבלה מבינה ואח"כ עדיין.
למבלע  טרוד ובהיותו כו'. רחב לנהר והיה בהשגה
משום  אין. בבחי' ונעשה שכלו כלי בטל אז ולקבל.
שהיא  כמו החכמה עצם לגבי חשיב ממש וכאין דכלא
להיות  פליט. לא למבלע דטריד איידי וע"כ רבו במוח
שקבל  אחר אבל כידוע. הימנו הקטן לתלמידו משפיע
יוכל  מ"מ אין. בבחי' עדיין אצלו שהוא הגם מרבו
לעצמו  או הגבולית. דהשגה יש בבחי' לזולתו להשפיע
שהן  הנ"ל. מדרגות ג' כאן גם ונמצא כו'. בה להרחיב
קבלתו  בעת מתבטל שהתלמיד מה שהרי בפרט ד'
הזה. השכל הפלאת מצד הא' טעמים ב' בו יש מרבו.

הביטול  עיקר שהוא והב' עדיין. אין בבחי' אצלו שהוא
שהיא  כמו החכמה עצם לגבי ממש חשיב שכלא מה
כלל. פליט לא למבלע דטריד איידי ע"כ אשר רבו אצל
בפרט. מדרגות ד' כאן יש ונמצא ויש. אין בבחי' להיות
והב' שברבו. החכמה עצם שהוא האמתי יש בחי' א'
לתלמיד. שפע אור להיות נשפעת בעלמא שהארה מה
מה  והג' חכמתו. עצמות לגבי חשיב וכאין דכלא
של  שכלו לגבי והעלם אין בבחי' נעשה זו ששפע
בתלמיד. ליש מאין שמתפשט מה והד' התלמיד.
יש  רק כאן שאין ואע"פ לזולתו. להבינה או לעצמו
שלו. השפע והארת דרב. האמיתי יש שהוא ויש. ואין
ב' יש האין בבחי' מ"מ בתלמיד. היש של אין שנעשה
עצמותו. לגבי אין נק' המשפיע שהארת מה כי מדרגות
לגבי  היש של אין אח"כ שנק' ממה הרבה נעלה יותר
הראשון  משל עם א' לסגנון עולה והכל התלמיד.

וד"ל:

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÙÚÂ רמ"ח כי למצות התו' מעלת הפרש שורש יובן
כמבואר  דמלכא איברי' רמ"ח הם פיקודין
האיברים, בכל הרצון והלבשת השראת כמשל לעיל
להיות  בכלים אא"ס שממשיכים המצות הו"ע כמו"כ
גמ"ח  בחי' ע"י בגילוי, סוכ"ע ובחי' רצה"ע שם

גבור  איזהו בחי' וע"י החסד, במדת אא"ס ממשיכים
להיות  הגבורה במדת אא"ס ממשיכים יצרו את הכובש
כי  המדות ענין דוגמת ה"ז עכ"ז אך בגילוי, אא"ס שם
וה' רמ"ג הם סוף תוך וראש פ"א הם ט' פעמים ט'
הנ"ל  כמשל או במדות אא"ס יחוד ה"ז רמ"ח חסדים
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אבל  כאחד, שמתאחדים וגרמוהי איהו ונפש גוף מענין
אורייתא  נפקת עילאה מחכמה אורייתא התו' במעלת
וכן  יותר, וגבוה לגמרי אחר יחוד ה"ז חד כולא וקוב"ה
פסוק  לומד האדם שבהיות למטה, הענין ג"כ יובן

בחי' עם שכלו מתאחד הרי כו' משנה או ממקרא
יחוד  ה"ז חד כולא וקוב"ה ואורייתא התורה חכמת

בתניא). (וכמבואר ממש והתכללות

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"ÚÂ בשער בפרד"ס נת' בראשית מעשה הקבלה
נק' המד"ר ובל' מל' בחי' שהוא הכנויים ערכי
כמה  ויש הפרסא בחי' הוא הצמצום וענין אדריכל,
מ"ש  שזהו גופא באצי' פרסא שיש פרסא בחי'
וגם  כו', קדה"ק ובין הקדש בין לכם הפרוכת והבדילה
שמפסיק  פרסא ויש פרסא בחי' יש דאצי' מל' בבחי'
קמי' כי הגם לגמרי, ומעלים שמסתיר לעשי' יצי' בין

לכן  לפנינו שמסתיר מאחר אבל כלל מסתיר אינו ית'
כי  המלך בפני נק' אינו זהו כי מלאכה, בעשיית מותר
הדבור  עליות בחי' הוא בשבת אבל כו', מסתיר הפרסא
בשבת  מלאכה העושה הרי הפרסא מן מלמעלה ומאיר
אסור  בשבת לכן כו', המלך בפני מלאכה כעושה דומה
בשבת  כי מדרבנן אסור דבור ואפי' מלאכה, עשיית

כו'. למקורו הדבור עליות בחי' הוא

dpya minrt yely

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הכוחות בין  ההבדל את נ"ע, הרבי  שביאר לאחר
הנמשל ואת שבנפש, הגלויים לכוחות בנפש, העצמיים
דסדר  לספירות הגנוזות הספירות בין  בהבדל
להימשך יכולים  שלא הסיבה מהי מבאר ההשתלשלות,
הכוחות כמשל (שהם הגנוזות הספירות לעולמות

הצמצום: לפני  למעלה שהם כפי הנעלמים )
íééîöòä úåøéôñ øùòä úåìâúä äéäé íàå בסדר למטה

ïäùההשתלשלות åîëככוחות סוף, אין באור
íìåëåהעצמיים, ,ãçàë íìåë úåìâúä äéäé יתגלו

ììë åéä àìù ïôåàá éåìéâäå øåàä ó÷åú úðéçáá
íéìëá úåøåà úåùáìúä úðéçáá éîéðô øåà úðéçáá-

ומוגדר  מוגבל אור הוא פנימי  אור של המהות כל שהרי
היו  ואם לו. המתאים בכלי  שמתגלה  מסויים  בגדר
בכוחות שהם כפי כאחד, כולם הספירות נמשכות
היו  ולא מאוד חזקה ובעוצמה בפשיטות היו העצמיים,

ממש. גבול של בחינה שהם בכלים להתלבש  יכולים
íâåנמשכות היו אילו קיימת שהיתה  נוספת תוצאה -

אין  באור גנוזות שהן כמו ההשתלשלות בסדר הספירות
ש åéäסוף, àì éøäù ,ììë úåìùìúùää ïéðò æà äéä àì

íéìá÷î íìåë åéä àìà äæî äæ íéìùìúùî úåøéôñä
,'åë äåùá óåñ ïéà øåà úðéçáî íéëùîðå ענין כל -

שבינה מהשניה , אחת הספירות של ההשתלשלות
קיים היה  לא וכו ' מהמוחין והמידות מהחכמה, נמשכת 
היו  כולם כי  הצמצום, לפני  שהן כמו נמשכים היו אם
קדימה היה  ולא סוף, לאין  וביחס ביניהם  שווה באופן

מזה. זה  הספירות והשתלשלות ואיחור
àìéîîåש נוספת, תוצאה -ïéðò ïë íâ äéä àì

úåììëúääמה שזה השניה, עם אחת הספירות של
שיש - האצילות עולם - התיקון עולם  את  שמייחד
וכל השניה עם  אחת הספירות  של והתאחדות התכללות

לשניה מקום  נותנת úåøéôñäאחת úåììëúäã òãåðëå ,
äæî äæמהספירה בחינה גם בתוכה יש ספירה שבכל -

äæהאחרת, íò äæåומתכללת מתאחדת ספירה שכל -
האחרת , הספירה  äìáâäעם úðéçáá ïäùë à÷åã êééù

,'åë íéìëá úåùáìúä úðéçááåלהיות יכולה ואז  -
והתכללות. הרמוניה ביניהם

åçëá ìáàúåììëúää ïéðò êééù åðéà íéìáâåî éúìáä ú
,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë מאיר אחד כל שכאשר
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לבחינה מקום נותן לא הוא הרי  מוגבל, בלתי  בתוקף
.43אחרת

øîåà äæ ìò ?äæä ïôåàá úåøéôñä åéäé àì úîàá äîìå
êåøá ïåéìò ìéöàîä úðååë äéä ïë àì øùà :ò"ð éáøä

àåäאורות יהיו שלא הקב"ה , כוונת היא כך לא -
והתכללות, השתלשלות תהא  ולא úðååëãבכלים

éîéðô øåà úðéçá äéäéù àåä ìéöàîä אור כלומר -
יהיה וממילא à÷åãמוגבל, íéìëá úåøåà úåùáìúä

úåìùìúùää úðéçá äéäéåמהשניה אחת הספירות של

ית', מהעצמותו ישירות כולם åë'ולא úåììëúääåשל
בזה זה øçà.הספירות íå÷îá øàáúðù åîëå

ïë ìòå- העליונה  הכוונה את למלא כדי  -äéäצריך
úåøåàäלהיות éùøùá àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íåöîöä

úåãçåéî úåøéôñ íéëùîð úåéäìספירה כל כלומר -
ונפרד, ייחודי úåáøòúäבאופן  úðéçáá åéäé àìù

,'åë úåãçàúäå באור שהיו כפי  כאחד כולם  ימשכו  ולא
סוף. אין

a"xrz gly zyxt zay
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יט)43. (פרק הקודם במאמר למדנו הרי לבאר, יש לכאורה
והמים  האש וכמו זה, את זה סותרים אינם העצמיים שהכוחות
ולמה  בעצמיותם, שהם כפי זה את זה מכבים שאינם היסודיים
היה  לא בשרשן שהם כפי הספירות נמשכות היו דאם כאן אומר
הוא  זה, את זה סותרים שאינם מה א. לומר: ויש התכללות. בהם
בסדר  כך ירדו אילו אך הצמצום, לפני למעלה שהם כפי

אינם  אם גם ב. זה. את זה סותרים שהיו יתכן ההשתלשלות,
מצב  להיות יכול כלומר התכללות. זה אין עדיין אבל סותרים,
של  אש כאבן ביחד, לשכון ויכולים זה, את זה סותרים שאינם
אין  אבל זה, את זה מכבין ואינם במים, הנמצאת החלמיש צור
ובעולם  פנימית, והתמזגות התאחדות ביניהם שיש הפירוש

הספירות. בין והתאחדות התכללות להיות צריך האצילות

•
.e
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h"txz'd mixn`nd xtq

התפלה  בזמן. מוגבלות ויראה אהבה מצוות גם בהשגה. זו אמונה להביא – המוח חובת
הכנעה  ובהקדמת בתפלה. שעולה הדרגות ע"י לאוא"ס, התקשרות וסולם רצון עת –

המטה  שעל בק"ש נפש וחשבון התפלה לפני ושפלות

ּבידיעה e‰ÊÂג) זֹו אמּונה להביא והּׂשכל הּמח חֹובת ¿∆ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹ
ראׁשֹון", מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וזהּו ְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּׂשגה,

וויסען  ּדאס זאל ּוכמֹוו ער ּדוקא, והבנה ּבהּׂשגה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשלם",*ׁשּכתּוב  ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהיה *ּוכתיב  כּו', "לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא הּלבבֹות, ּבחֹובת הּוא וכן והּׂשגה, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּדעת
ּוכמאמר  והּיראה, הּזה,*האהבה והּנֹורא הּנכּבד "הא–ל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר  מּמּנּו, ולירא לאהבֹו הוי'16מצוה את ואהבּת ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ונאמר  ,ּדאהבה 17אלקי והינּו ּתירא", אלקי הוי' את ְְְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עׂשה  מצוֹות והם הּלבבֹות, ּדחֹובת מצוֹות הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָויראה
אּלּו מצוֹות ּגם הּנה ּבקּיּומם, מחּיבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּדכל

מגּבלים  ּכן ּגם הם הרי הּלבבֹות זאת 18ּדחֹובת לבד , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ּתמיד  להיֹות צרי אין ׁשהרי ּבזמן, מגּבלים ּכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהם

זמּנים  זה על ויׁש האהבה, ּבהתּגּלּות הינּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבאהבה
ּכדבעי  היא הּתפּלה ּדכאׁשר הּתפּלה, זמן ּכמֹו ז מיחדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבאלקּות  האדם התקּׁשרּות ּדהּנה רצֹון, עת הּוא אז ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנה
סּלם  הּוא ּדתפּלה ּבתפּלה, אין *הּוא ּבאֹור ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּוא, ּברּו ארצה 19סֹוף מּצב סּלם "והּנה ְְְִֵֶַָָָָָֻֻ
ידי  על הרי ּדבסּלם ּוכׁשם הּׁשמימה", מּגיע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוראׁשֹו
ידי  על כן ּכמֹו הּנה למעלה, מּלמּטה עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשליבֹות
ּדׁשליבה  ּבהתקּׁשרּותֹו, עֹולה הּוא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׁשליבֹות
ּכללי  ההתּבֹוננּות אחר ּדזמרה, ּפסּוקי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָראׁשֹונה
הּנה  ּבכלל, הֹודאה ּבבחינת ּבׁשמֹו" קראּו להוי' ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּד"הֹודּו
ּדבאמירה  העֹולם", והיה ׁשאמר ּברּו" ּבאמרֹו ּכ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאחר
ּפסּוקי  ּבאמירתֹו ּכ ואחר העֹולמֹות, ּכל נבראּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָאחת
מה  לאזניו ּומׁשמיע הּנבראים, ּכל ּבהתהּוּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּתפּלה
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ה.16) ו, ואתחנן
כ.17) י, עקב יג. שם, ואתחנן
(18215 ע' תרצ"ז המאמרים ספר גם נסמן.ראה ושם .282 ,

ב.19) שו, ג חלק ב. רסו, א חלק זוהר ראה יב. כח, ויצא
א). (פג, מה תיקון זוהר תקוני

זה.ו. את להיות.ז.שידע שצריך כפי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לברכֹות  לׁשליבה מּׁשליבה והֹול מּפיו, מֹוציא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָָּׁשהּוא
אמּתי  ּבהתעֹוררּות ׁשּמתעֹורר ׁשמע ּוקריאת ׁשמע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַקריאת
אחד", הוי' כּו' יׂשראל "ׁשמע ּבאמרֹו נפׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבדבקּות
ידי  על הּוא ּכדבעי הּתפּלה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובכדי

ּוכמאמר  הּתפּלה, אּלא *הקּדמת להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
רׁש"י  ּופרׁש ראׁש", ּכבד ׁשּזהּו20מּתֹו וׁשפלּות, הכנעה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

והכנת  הקּדמת והתחלת הּתפּלה. אל ּכללית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָהקּדמה
ׁשעֹוׂשה  והינּו הּמּטה, ׁשעל ׁשמע מּקריאת הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּתפּלה

ּבנפׁשֹו ּכי 21חׁשּבֹון הּיֹום, ּבמׁש עליו עבר אׁשר מּכל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  והחׁשּבֹון ּוׁשנֹותיו, ימיו יכּלה ּובהבל יל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבתהּו

ּדנפׁשיּה הרי ח אּדעּתא אז הּנה ּבזה, ּדעּתֹו ּומעמיק , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והסּכם  החלט אצלֹו יעׂשה ּובמילא ּבקרּבֹו, לּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנׁשּבר
הּנה  מּׁשנתֹו ּבקּומֹו הּנה ואז לטֹוב, ּדרכיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָלׁשּנֹות
,יתּבר מלכּותֹו על לקּבל הּוא הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
הּנה  ואז העבֹודה, יסֹוד הּוא ׁשמים מלכּות על ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹּדקּבלת

ּכדבעי. ּתהיה ְְְִִִֵֶָָּתפּלתֹו

h"txz ,`eaz zyxt zay
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(20.45 הערה 85 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ראה
תק"ע 21) הזקן אדמו"ר מאמרי א, קעח, ג חלק זוהר ראה

קסט. ע' ואתחנן התורה אור ט. ע' הוספות

(ברצינות).ח. נפשו דעת על

•
mixeaic ihewl

‰·Â˘˙ È„È ÏÚ ‰ÏÂ‡‚
יהודים!

עמוקה  אפילה שוררת עתה וחמור. מר המצב
בגאולה  היהודי העם של השמש עלות לפני וקשה
גמור, חושך שורר אז עד צדקנו. משיח ידי על שלימה
שבת, שמירת התשובה: היא אחת תקוה של אור וקרן
הילדים  וחינוך מעשיות מצוות המשפחה, טהרת

כשרים. חינוך במוסדות
יהודים!

המשפחה  טהרת ואז המשפחה טהרת על שמרו
ילדיכם. על תשמור

רכושכם. על תשמור השבת  ואז השבת על שמרו
הכשרות  ואז מעשיות ומצוות כשרות על שמרו

חייכם. על ישמרו המעשיות והמצוות
בחסד  היהודי הלב  את שיעורר השי"ת יתן
במושבותם  אור יהיה ישראל בני ולכל וברחמים,
בקרוב  צדקנו משיח ידי על השלימה לגאולה ונזכה

ממש.
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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v"iixden x"enc` w"k onei

מרדכי  יעקב ר' החסיד אמר תורה וימי עולם דימי השיחה צעיר מ כשחזרנו עוד אז שהי'
דעכשו  והאדמו"ר דמוחין, הימים הם תורה וימי דמדות זעירין היומין הם עולם ימי כי לימים,
ר' החסיד בפו"מ. העבודה הם תורה וימי דתפלה העבודה הם עולם ימי גילוי, הוא יום כי אמר

הירש  עולם,מא דוד מימי במדריגה למעלה הם תורה שימי וטען זה על תמה מעמד באותו שהי'
הדבר  ראוי א"כ שבלב, עבודה שהיא דתפלה מהעבודה במדריגה למטה היא בפועל והעבודה
שמצד  אמר דעכשו האדמו"ר בפועל. העבודה עולם וימי שבלב העבודה הם תורה ימי אשר

אודותו  ראה – תרע"ו. תשרי ל' נפטר נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר ואח"כ מהר"ש אדמו"ר מחסידי בּפאלטאווע. רב בעזּפאלאוו, ַַַָמ)
ועוד. .26 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר תרצ"ג. כסלו כ' שיחת ואילך]. 104 ע' תר"ץ השיחות [ספר ואילך כא אות תר"ץ שמח"ת שיחת

ועוד. .81 ע' מהר"ש אדמו"ר – התולדות ספר .49 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודותו ראה מא)
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לבחינה מקום נותן לא הוא הרי  מוגבל, בלתי  בתוקף
.43אחרת

øîåà äæ ìò ?äæä ïôåàá úåøéôñä åéäé àì úîàá äîìå
êåøá ïåéìò ìéöàîä úðååë äéä ïë àì øùà :ò"ð éáøä

àåäאורות יהיו שלא הקב"ה , כוונת היא כך לא -
והתכללות, השתלשלות תהא  ולא úðååëãבכלים

éîéðô øåà úðéçá äéäéù àåä ìéöàîä אור כלומר -
יהיה וממילא à÷åãמוגבל, íéìëá úåøåà úåùáìúä

úåìùìúùää úðéçá äéäéåמהשניה אחת הספירות של

ית', מהעצמותו ישירות כולם åë'ולא úåììëúääåשל
בזה זה øçà.הספירות íå÷îá øàáúðù åîëå

ïë ìòå- העליונה  הכוונה את למלא כדי  -äéäצריך
úåøåàäלהיות éùøùá àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íåöîöä

úåãçåéî úåøéôñ íéëùîð úåéäìספירה כל כלומר -
ונפרד, ייחודי úåáøòúäבאופן  úðéçáá åéäé àìù

,'åë úåãçàúäå באור שהיו כפי  כאחד כולם  ימשכו  ולא
סוף. אין

a"xrz gly zyxt zay
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יט)43. (פרק הקודם במאמר למדנו הרי לבאר, יש לכאורה
והמים  האש וכמו זה, את זה סותרים אינם העצמיים שהכוחות
ולמה  בעצמיותם, שהם כפי זה את זה מכבים שאינם היסודיים
היה  לא בשרשן שהם כפי הספירות נמשכות היו דאם כאן אומר
הוא  זה, את זה סותרים שאינם מה א. לומר: ויש התכללות. בהם
בסדר  כך ירדו אילו אך הצמצום, לפני למעלה שהם כפי

אינם  אם גם ב. זה. את זה סותרים שהיו יתכן ההשתלשלות,
מצב  להיות יכול כלומר התכללות. זה אין עדיין אבל סותרים,
של  אש כאבן ביחד, לשכון ויכולים זה, את זה סותרים שאינם
אין  אבל זה, את זה מכבין ואינם במים, הנמצאת החלמיש צור
ובעולם  פנימית, והתמזגות התאחדות ביניהם שיש הפירוש

הספירות. בין והתאחדות התכללות להיות צריך האצילות

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

התפלה  בזמן. מוגבלות ויראה אהבה מצוות גם בהשגה. זו אמונה להביא – המוח חובת
הכנעה  ובהקדמת בתפלה. שעולה הדרגות ע"י לאוא"ס, התקשרות וסולם רצון עת –

המטה  שעל בק"ש נפש וחשבון התפלה לפני ושפלות

ּבידיעה e‰ÊÂג) זֹו אמּונה להביא והּׂשכל הּמח חֹובת ¿∆ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹ
ראׁשֹון", מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וזהּו ְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּׂשגה,

וויסען  ּדאס זאל ּוכמֹוו ער ּדוקא, והבנה ּבהּׂשגה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשלם",*ׁשּכתּוב  ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהיה *ּוכתיב  כּו', "לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא הּלבבֹות, ּבחֹובת הּוא וכן והּׂשגה, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּדעת
ּוכמאמר  והּיראה, הּזה,*האהבה והּנֹורא הּנכּבד "הא–ל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר  מּמּנּו, ולירא לאהבֹו הוי'16מצוה את ואהבּת ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ונאמר  ,ּדאהבה 17אלקי והינּו ּתירא", אלקי הוי' את ְְְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עׂשה  מצוֹות והם הּלבבֹות, ּדחֹובת מצוֹות הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָויראה
אּלּו מצוֹות ּגם הּנה ּבקּיּומם, מחּיבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּדכל

מגּבלים  ּכן ּגם הם הרי הּלבבֹות זאת 18ּדחֹובת לבד , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ּתמיד  להיֹות צרי אין ׁשהרי ּבזמן, מגּבלים ּכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהם

זמּנים  זה על ויׁש האהבה, ּבהתּגּלּות הינּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבאהבה
ּכדבעי  היא הּתפּלה ּדכאׁשר הּתפּלה, זמן ּכמֹו ז מיחדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבאלקּות  האדם התקּׁשרּות ּדהּנה רצֹון, עת הּוא אז ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנה
סּלם  הּוא ּדתפּלה ּבתפּלה, אין *הּוא ּבאֹור ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּוא, ּברּו ארצה 19סֹוף מּצב סּלם "והּנה ְְְִֵֶַָָָָָֻֻ
ידי  על הרי ּדבסּלם ּוכׁשם הּׁשמימה", מּגיע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוראׁשֹו
ידי  על כן ּכמֹו הּנה למעלה, מּלמּטה עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשליבֹות
ּדׁשליבה  ּבהתקּׁשרּותֹו, עֹולה הּוא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׁשליבֹות
ּכללי  ההתּבֹוננּות אחר ּדזמרה, ּפסּוקי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָראׁשֹונה
הּנה  ּבכלל, הֹודאה ּבבחינת ּבׁשמֹו" קראּו להוי' ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּד"הֹודּו
ּדבאמירה  העֹולם", והיה ׁשאמר ּברּו" ּבאמרֹו ּכ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאחר
ּפסּוקי  ּבאמירתֹו ּכ ואחר העֹולמֹות, ּכל נבראּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָאחת
מה  לאזניו ּומׁשמיע הּנבראים, ּכל ּבהתהּוּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּתפּלה
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ה.16) ו, ואתחנן
כ.17) י, עקב יג. שם, ואתחנן
(18215 ע' תרצ"ז המאמרים ספר גם נסמן.ראה ושם .282 ,

ב.19) שו, ג חלק ב. רסו, א חלק זוהר ראה יב. כח, ויצא
א). (פג, מה תיקון זוהר תקוני

זה.ו. את להיות.ז.שידע שצריך כפי
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לברכֹות  לׁשליבה מּׁשליבה והֹול מּפיו, מֹוציא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָָּׁשהּוא
אמּתי  ּבהתעֹוררּות ׁשּמתעֹורר ׁשמע ּוקריאת ׁשמע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַקריאת
אחד", הוי' כּו' יׂשראל "ׁשמע ּבאמרֹו נפׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבדבקּות
ידי  על הּוא ּכדבעי הּתפּלה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובכדי

ּוכמאמר  הּתפּלה, אּלא *הקּדמת להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
רׁש"י  ּופרׁש ראׁש", ּכבד ׁשּזהּו20מּתֹו וׁשפלּות, הכנעה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

והכנת  הקּדמת והתחלת הּתפּלה. אל ּכללית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָהקּדמה
ׁשעֹוׂשה  והינּו הּמּטה, ׁשעל ׁשמע מּקריאת הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּתפּלה

ּבנפׁשֹו ּכי 21חׁשּבֹון הּיֹום, ּבמׁש עליו עבר אׁשר מּכל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  והחׁשּבֹון ּוׁשנֹותיו, ימיו יכּלה ּובהבל יל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבתהּו

ּדנפׁשיּה הרי ח אּדעּתא אז הּנה ּבזה, ּדעּתֹו ּומעמיק , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
והסּכם  החלט אצלֹו יעׂשה ּובמילא ּבקרּבֹו, לּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנׁשּבר
הּנה  מּׁשנתֹו ּבקּומֹו הּנה ואז לטֹוב, ּדרכיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָלׁשּנֹות
,יתּבר מלכּותֹו על לקּבל הּוא הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
הּנה  ואז העבֹודה, יסֹוד הּוא ׁשמים מלכּות על ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹּדקּבלת

ּכדבעי. ּתהיה ְְְִִִֵֶָָּתפּלתֹו

h"txz ,`eaz zyxt zay
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(20.45 הערה 85 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ראה
תק"ע 21) הזקן אדמו"ר מאמרי א, קעח, ג חלק זוהר ראה

קסט. ע' ואתחנן התורה אור ט. ע' הוספות

(ברצינות).ח. נפשו דעת על

•
mixeaic ihewl

‰·Â˘˙ È„È ÏÚ ‰ÏÂ‡‚
יהודים!

עמוקה  אפילה שוררת עתה וחמור. מר המצב
בגאולה  היהודי העם של השמש עלות לפני וקשה
גמור, חושך שורר אז עד צדקנו. משיח ידי על שלימה
שבת, שמירת התשובה: היא אחת תקוה של אור וקרן
הילדים  וחינוך מעשיות מצוות המשפחה, טהרת

כשרים. חינוך במוסדות
יהודים!

המשפחה  טהרת ואז המשפחה טהרת על שמרו
ילדיכם. על תשמור

רכושכם. על תשמור השבת  ואז השבת על שמרו
הכשרות  ואז מעשיות ומצוות כשרות על שמרו

חייכם. על ישמרו המעשיות והמצוות
בחסד  היהודי הלב  את שיעורר השי"ת יתן
במושבותם  אור יהיה ישראל בני ולכל וברחמים,
בקרוב  צדקנו משיח ידי על השלימה לגאולה ונזכה

ממש.
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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v"iixden x"enc` w"k onei

מרדכי  יעקב ר' החסיד אמר תורה וימי עולם דימי השיחה צעיר מ כשחזרנו עוד אז שהי'
דעכשו  והאדמו"ר דמוחין, הימים הם תורה וימי דמדות זעירין היומין הם עולם ימי כי לימים,
ר' החסיד בפו"מ. העבודה הם תורה וימי דתפלה העבודה הם עולם ימי גילוי, הוא יום כי אמר

הירש  עולם,מא דוד מימי במדריגה למעלה הם תורה שימי וטען זה על תמה מעמד באותו שהי'
הדבר  ראוי א"כ שבלב, עבודה שהיא דתפלה מהעבודה במדריגה למטה היא בפועל והעבודה
שמצד  אמר דעכשו האדמו"ר בפועל. העבודה עולם וימי שבלב העבודה הם תורה ימי אשר

אודותו  ראה – תרע"ו. תשרי ל' נפטר נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר ואח"כ מהר"ש אדמו"ר מחסידי בּפאלטאווע. רב בעזּפאלאוו, ַַַָמ)
ועוד. .26 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר תרצ"ג. כסלו כ' שיחת ואילך]. 104 ע' תר"ץ השיחות [ספר ואילך כא אות תר"ץ שמח"ת שיחת

ועוד. .81 ע' מהר"ש אדמו"ר – התולדות ספר .49 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודותו ראה מא)
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הרד"ץ  עם הצדק הנה וההבנה העבודה 90ההשכלה הם עולם וימי שבלב עבודה הם תורה שימי
למטה  יורד ביותר הגבוה דכל המיוסדים בהמאמרים וההרגש ההתבוננות ע"פ אמנם בפועל,

תחלה 92וכמאמר 91יותר  במחשבה עלה מעשה וסוף בסופן תחלתן שיהי'93דנעוץ הגשמי ביתרון
ה 94לעתיד  תורה וימי העולם את ולזכך לברר איך בלב העבודה הוא עולם ימי הנה העבודה , וא

בב"א  צדקנו משיח ע"י תורה טעמי נגלות בהגלות היש במעלת יתגלה אשר .95בפועל
חיים  ר' הקצבים באו בינתים דעות. לשתי ויתחלקו זה אודות על ביניהם התווכחו המסובים

אברהם  ר' ואחיו ובעת 96מאיר בהשאלה עיינו מעמד באותו שהיו הרבנים ושאר אבי בשאל'.
להתיישב, אליו אבי יבוא בבדיקה חמורה שאלה כל אשר אדמו"ר מכ"ק פקודה היתה ההיא

חוזר  אהרן ר' ודודי צדק צמח אדמו"ר כ"ק בימי אירע כזו שאלה כעין כי באותו 84ולהיות הי'
אבי  עם הוא גם נכנס הזקן, אדמו"ר כ"ק זקנו בשם למעשה הלכה פסק אדמו"ר שכ"ק מעמד
הרד"ץ  שגם הרא"ח דודי סיפר אדמו"ר כ"ק בהיכל ובעמדם השאלה, דבר להרציא אדמו"ר לכ"ק

פרץ  ר' החסיד מאביו אדמו"ר 97שמע כ"ק וציוה זו, בשאלה הזקן אדמו"ר כ"ק הוראת דבר
זה. בנידון מאביו ששמע מה לספר הרד"ץ את לקרוא

שעות  שתי עסקו במה דודי ואת אבי את שאל השאלה בנידון לדבר אדמו"ר כ"ק כשגמר
שיחתם. היתה ובמה אלו

ימי  פי' הא' תורה, וימי עולם ימי בפי' והתוכחו השיחה דברי שחזרו הרא"ח דודי ויאמר
שבלב  עבודה עולם ימי פי' השני חב"ד, ראשונות דג' הגילוי תורה וימי דמדות הגילוי הם עולם

שבלב. עבודה תורה וימי בפועל עבודה עולם ימי פי' והשלישי בפועל, עבודה תורה וימי

און  חוש בעל א איז פירוש צווייטער דער ויאמר: הרא"ח דודי בפני אדמו"ר כ"ק ַויסתכל
מיין  געזאגט מסתמא האט דאס ויאמר: אחדים רגעים ויפסיק עבודה, אין געפיהל א ַָָָָהאט

אז 88מיטעלער  בפרט, עבודה אין און בכלל הבנה אין געפיהל טיפן א מיט חוש בעל א איז ער ,ַַ
דעם  פון הנפש מהלך דעם ארויס גיט און ער דערהערט תנועה יעדער אין איז ניגון א זאגט ַַָער

ניגון. דעם פון נשמה די און ניגון דעם געמאכט האט ַָָוואס

* * *

אחד  מנגן כי אם יוצר, בברכות עומד עודנו אאמו"ר וכ"ק חצות אחר שני' שעה עברה כבר
שכל  חושב מתארת קמא בבא בבות, שלש בעל הוא הניגון כל, בפי הרגיל הישנים הניגונים
התרגשות  מתארת תנינא בבא לעומק, מעומק הירידה מתארת הבבא ותנועת בו ומתעמק עיוני
בתשוקה  והגעגועים הכוסף את מתארת תליתאה ובבא בה שעומד השכלית ההבנה על והתפעלות 
השומעים  ללב חודר הממושך בקולו הנה אאמו"ר, כ"ק מתפלל זה ובניגון סוף, בלי ורום למרחב

קודש. בהדרת
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מא. הערה הנ"ל חן הירש) (דוד צבי דוד חיים הר' (90
תקס"ד  הזקן אדמו"ר מאמרי ג. לד, אמור לקו"ת ראה (91
(קה"ת, המפתחות בספר הנסמן והה"מ). הבעש"ט (בשם קכו ע'
עא, דא"ח עם סידור כו'. הגבוה כל ערך אדה"ז לספרי תשמ"א)
ואילך. א סה, ואילך. א נח, הפורים שער אורה שערי ג. שג, ד.

בהערה. 195 ע' תש"ח סה"מ
מ"ז. פ"א יצירה ספר (92

דודי. לכה פיוט ע"פ (93
תיז. ע' תרע"ח סה"מ תרל"ז. נח תולדות אלה ד"ה ראה (94

ובכ"מ.
ב. א, שה"ש פרש"י ז. אות עקיבא דרבי אותיות ראה (95

המאסר  רשימת ראה - דן אברהם ר' ואחיו מאיר חיים ר' (96
.244 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר –

וש"נ. .221 ע' תרצ"א ספר אודותו ראה (97

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  מר"ח כ"ו א' ב"ה,

ומרומם  הנכבד יקירי ידידי ש"ב כבוד

שי' שמואל מו"ה אי"א וו"ח

וברכה, שלום

מאד  נהנ[י]תי חיי, וא' וירא מב' מכתביו על במענה

התעסקותו  בדבר מפורש, במכתבו הנא' קראתי מאשר

ה' ישראל של ומצבן התורה בהרמת הענינים, לטובת

מנוחין  ר' מאת שמעתי אשר ואת בנאומיו, יחיו עליהם

טוב  טוב, רושם ועושים בחיבה, נשמעין דבריו אשר ועוד,

לבבו  ישאל אשר בכל למו יושפע טוב בכל וטוב מאד, הוא

בהצלחה  ויצליחהו מעלה, מעלה האל וירוממהו הטובה,

אחינו  בטובת לשקוד יוכל אשר לו, אשר בכל מופלגה

חלק  אדם הוא באשר האדם כל זה כי והנצחי, הזמני

והאלקים  ויותר יותר בזה א"ע ויכניס ממעל, אלקה

מוגבל. בלתי בעזר יעזרהו

שנוגע  ענינים הרבה יש וגם וכותב שאל אשר את

(אשר  מיוחד בצעטיל בזה לו עונה הנני ממצבו לדעת

יתגלגלו  זה למה כי ישרפנו קריאתו לאחר כי בקשתי

לא  למו אגיד אשר את כי קרי' ברחובות נפשיים דברים

לזולתו). אגלה

והב' למאסקוא, נסיעתו דבר הא' שאלותיו, שתי בדבר

והתראותינו. נסיעתי, דבר

הי' אשר ויסודי, מקורי פתרון דורשים כאלו שאלות

עת  בכל להתחשב עלינו אבל מבכתב, בדיבור יותר מתבאר

וכמה  כמה לעשות הי' ראוי והאפשרי, הראוי את לתווך

קרן  בהרמת בעזה"י רב תועלת מביאים היו אשר ענינים

באים  הננו וכאשר היהדות, וקרן התורה קרן ישראל,

ומעכב  פנינו על טופח האפשרי הנה לזה, יותר בקירוב

עליו  שיש הראוי מן גם לאחור נסוגים הננו ואז בעדינו,

כ"כ  העמיס לבלי עבודתינו להיות צריכה וזאת אפשרי.

בא  ואז האפשרי, אופן כפי כ"א הראוי, את ולהגדיל

גדול, יותר אפשרי ומוליד רב, ובחיות בתקנתו, הראוי

התעמולה  שליבת והיא לטוב, הפעולה חוג ומתרחב

ואשרי  ותתחזק. תתגדל לעת מעת אשר וההסתדרות

ודעתו  ביניהם לתווך בידו פלס ומאזני לו, שככה האיש

והחריצות. העבודה בסולם לשליבה משליבה לעלות חזקה

מעלה  אנשי ועידת יהי' ועיר עיר בכל כי הי' ראוי

הוא  הזמני עמנו לחיי מהנוגע לדעת להם דעת (אשר

וחינוך) והדרכה בלימוד והנפשי בראשם,החומרי, ומורים

עמינו  בקרב הנהוגות החסד מוסדות יסדרו, אשר

כולו, הלאום חיי מקור על ונפשם לבם ויתנו העתיקה,

זכים  מים מעין הוא הכנסת בית והמדרש, הכנסת הוא

אחד  בכל הלוהטת הנפש, והתלהבות הקודש, בחיבת

ימצא  שם הנה הראוי, בסדר שיסודר ובאם מעמינו, ואחד

בדעת  העני עד ועבודה בתורה מהשוע ואושר חיים

ימצאו  תלו) על בנוי הכנסת (בהיות שמה כי שבישראל,

בשו"ע, והלכה משניות שיעורי עיוני, בלימוד גמרא שיעור

דא"ח  למודי ומדרשים, אבות פרקי יעקב, עין אגדת

אגודת  וגם ושאיפותה, עליצותה ולסייע הנפש לשגשג

ועדן  טהורה בלב ומנעימותיו ישראל מלך זמירות מזמרי

הנפש.

חיי  התורה, מי מעין הוא מסודר, יהי' כאשר המדרש,

עם  ילדינו יבואו בו החדר, והדרתו. גאונו הקדוש, הלאום

וללמוד  לשמוע הנעלים, וכשרונותיהם הטהורות, לבותם

בטהרתה  אלקינו מאת לנו הנאמר אבותינו, אבות שיח

ע"י  השכל עבודת בחיי חיים אורחות ינקו בו ובשכלולה,

מדות  בקנין אלקי אושר ימצאו ובו להועיל, מלמדים

שיעור  לשמוע להשיעור, ויעלו יבואו ממנו המנושאות,

השכל  מעלת וקנין חבירו, עם אדם בהנהגת ופרק בגמרא,

מאיר  התורה פנס מקום להישיבה בואם עד ישרות, ומדות

ממי  שכלם כדי וימלאו סוף, אין שכלים וחיים אלקי באור

מפורשת  הנאמרת ית' ורצונו חכמתו העמוקה, החכמה

בידיעה, מעלה מעלה ויעלו מזהיר, ובשכל רחבה בדעה

מיום  עולה הקדש עם הי' אלה כל בגלל אשר טוב, ובפועל

זה  רק זה אשר וטובו, אושרו הנפש הצלחת בסולם ליום

האלקים. יברכהו כהיום, וגם מלפנים, עמינו קנין הוא

תורה  ובעלי הרב יהי' ועיר עיר בכל כי הדבר ראוי

מוסדי  התורה, בהרמת משמרתם עבודת על מנצחים

קופת  העמדת להן), מחוצה (אשר הישיבות החזקת החדר,

בהנוגע  פקיחא עין השגחת לגמרי), עתה (הנהרס הרמב"ן

חלב  במאכלי וגם (בבשר, באכילתו קדשינו, עם לטהרת

והמועד. הדת בשמירת כשרים),

כל  יאגדו אשר הציבור עסקני ימצאו כי הדבר וראוי

יחדיו  הם יתדברו אחת מדינה עיירות כי לאחד, אלה

בערי  תעמולה תעשה פלכית עיר וכל זה, את זה ויעוררו

בהמושבות  והעיירות השדה, ערי בכל והמחוז המחוז,

משפיע  אחד מרכז הי' כולם ועל עלי', החונים

בעזר  להיות יוכל אשר בכל כחו ושיתוף בהתעוררותו,

כח  בא ולהיות המדינה, מפנים אחר ממקום אחד מקום

אחינו  מאת ודרישותיו באגרותיו להתיצב המדינות כל

בפנים  היושבים אחיהם בעזר להיות חוצה היושבים

אשר  כהיום וכמו יוכלו. באשר מחסורם ולמלאות המדינה

הו  בספרים חומשים המחסור אין סידורים אין וגדול, לך

ישיגו, גדול בקושי שו"ע קיצור גם ושו"ע, מסכתות ובפרט

עליהם  ה' שבחו"ל אחינו מאת כזאת דרוש נוכל לא ומדוע
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קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרד"ץ  עם הצדק הנה וההבנה העבודה 90ההשכלה הם עולם וימי שבלב עבודה הם תורה שימי
למטה  יורד ביותר הגבוה דכל המיוסדים בהמאמרים וההרגש ההתבוננות ע"פ אמנם בפועל,

תחלה 92וכמאמר 91יותר  במחשבה עלה מעשה וסוף בסופן תחלתן שיהי'93דנעוץ הגשמי ביתרון
ה 94לעתיד  תורה וימי העולם את ולזכך לברר איך בלב העבודה הוא עולם ימי הנה העבודה , וא

בב"א  צדקנו משיח ע"י תורה טעמי נגלות בהגלות היש במעלת יתגלה אשר .95בפועל
חיים  ר' הקצבים באו בינתים דעות. לשתי ויתחלקו זה אודות על ביניהם התווכחו המסובים

אברהם  ר' ואחיו ובעת 96מאיר בהשאלה עיינו מעמד באותו שהיו הרבנים ושאר אבי בשאל'.
להתיישב, אליו אבי יבוא בבדיקה חמורה שאלה כל אשר אדמו"ר מכ"ק פקודה היתה ההיא

חוזר  אהרן ר' ודודי צדק צמח אדמו"ר כ"ק בימי אירע כזו שאלה כעין כי באותו 84ולהיות הי'
אבי  עם הוא גם נכנס הזקן, אדמו"ר כ"ק זקנו בשם למעשה הלכה פסק אדמו"ר שכ"ק מעמד
הרד"ץ  שגם הרא"ח דודי סיפר אדמו"ר כ"ק בהיכל ובעמדם השאלה, דבר להרציא אדמו"ר לכ"ק

פרץ  ר' החסיד מאביו אדמו"ר 97שמע כ"ק וציוה זו, בשאלה הזקן אדמו"ר כ"ק הוראת דבר
זה. בנידון מאביו ששמע מה לספר הרד"ץ את לקרוא

שעות  שתי עסקו במה דודי ואת אבי את שאל השאלה בנידון לדבר אדמו"ר כ"ק כשגמר
שיחתם. היתה ובמה אלו

ימי  פי' הא' תורה, וימי עולם ימי בפי' והתוכחו השיחה דברי שחזרו הרא"ח דודי ויאמר
שבלב  עבודה עולם ימי פי' השני חב"ד, ראשונות דג' הגילוי תורה וימי דמדות הגילוי הם עולם

שבלב. עבודה תורה וימי בפועל עבודה עולם ימי פי' והשלישי בפועל, עבודה תורה וימי

און  חוש בעל א איז פירוש צווייטער דער ויאמר: הרא"ח דודי בפני אדמו"ר כ"ק ַויסתכל
מיין  געזאגט מסתמא האט דאס ויאמר: אחדים רגעים ויפסיק עבודה, אין געפיהל א ַָָָָהאט

אז 88מיטעלער  בפרט, עבודה אין און בכלל הבנה אין געפיהל טיפן א מיט חוש בעל א איז ער ,ַַ
דעם  פון הנפש מהלך דעם ארויס גיט און ער דערהערט תנועה יעדער אין איז ניגון א זאגט ַַָער

ניגון. דעם פון נשמה די און ניגון דעם געמאכט האט ַָָוואס

* * *

אחד  מנגן כי אם יוצר, בברכות עומד עודנו אאמו"ר וכ"ק חצות אחר שני' שעה עברה כבר
שכל  חושב מתארת קמא בבא בבות, שלש בעל הוא הניגון כל, בפי הרגיל הישנים הניגונים
התרגשות  מתארת תנינא בבא לעומק, מעומק הירידה מתארת הבבא ותנועת בו ומתעמק עיוני
בתשוקה  והגעגועים הכוסף את מתארת תליתאה ובבא בה שעומד השכלית ההבנה על והתפעלות 
השומעים  ללב חודר הממושך בקולו הנה אאמו"ר, כ"ק מתפלל זה ובניגון סוף, בלי ורום למרחב

קודש. בהדרת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  מר"ח כ"ו א' ב"ה,

ומרומם  הנכבד יקירי ידידי ש"ב כבוד

שי' שמואל מו"ה אי"א וו"ח

וברכה, שלום

מאד  נהנ[י]תי חיי, וא' וירא מב' מכתביו על במענה

התעסקותו  בדבר מפורש, במכתבו הנא' קראתי מאשר

ה' ישראל של ומצבן התורה בהרמת הענינים, לטובת

מנוחין  ר' מאת שמעתי אשר ואת בנאומיו, יחיו עליהם

טוב  טוב, רושם ועושים בחיבה, נשמעין דבריו אשר ועוד,

לבבו  ישאל אשר בכל למו יושפע טוב בכל וטוב מאד, הוא

בהצלחה  ויצליחהו מעלה, מעלה האל וירוממהו הטובה,

אחינו  בטובת לשקוד יוכל אשר לו, אשר בכל מופלגה

חלק  אדם הוא באשר האדם כל זה כי והנצחי, הזמני

והאלקים  ויותר יותר בזה א"ע ויכניס ממעל, אלקה

מוגבל. בלתי בעזר יעזרהו

שנוגע  ענינים הרבה יש וגם וכותב שאל אשר את

(אשר  מיוחד בצעטיל בזה לו עונה הנני ממצבו לדעת

יתגלגלו  זה למה כי ישרפנו קריאתו לאחר כי בקשתי

לא  למו אגיד אשר את כי קרי' ברחובות נפשיים דברים

לזולתו). אגלה

והב' למאסקוא, נסיעתו דבר הא' שאלותיו, שתי בדבר

והתראותינו. נסיעתי, דבר

הי' אשר ויסודי, מקורי פתרון דורשים כאלו שאלות

עת  בכל להתחשב עלינו אבל מבכתב, בדיבור יותר מתבאר

וכמה  כמה לעשות הי' ראוי והאפשרי, הראוי את לתווך

קרן  בהרמת בעזה"י רב תועלת מביאים היו אשר ענינים

באים  הננו וכאשר היהדות, וקרן התורה קרן ישראל,

ומעכב  פנינו על טופח האפשרי הנה לזה, יותר בקירוב

עליו  שיש הראוי מן גם לאחור נסוגים הננו ואז בעדינו,

כ"כ  העמיס לבלי עבודתינו להיות צריכה וזאת אפשרי.

בא  ואז האפשרי, אופן כפי כ"א הראוי, את ולהגדיל

גדול, יותר אפשרי ומוליד רב, ובחיות בתקנתו, הראוי

התעמולה  שליבת והיא לטוב, הפעולה חוג ומתרחב

ואשרי  ותתחזק. תתגדל לעת מעת אשר וההסתדרות

ודעתו  ביניהם לתווך בידו פלס ומאזני לו, שככה האיש

והחריצות. העבודה בסולם לשליבה משליבה לעלות חזקה

מעלה  אנשי ועידת יהי' ועיר עיר בכל כי הי' ראוי

הוא  הזמני עמנו לחיי מהנוגע לדעת להם דעת (אשר

וחינוך) והדרכה בלימוד והנפשי בראשם,החומרי, ומורים

עמינו  בקרב הנהוגות החסד מוסדות יסדרו, אשר

כולו, הלאום חיי מקור על ונפשם לבם ויתנו העתיקה,

זכים  מים מעין הוא הכנסת בית והמדרש, הכנסת הוא

אחד  בכל הלוהטת הנפש, והתלהבות הקודש, בחיבת

ימצא  שם הנה הראוי, בסדר שיסודר ובאם מעמינו, ואחד

בדעת  העני עד ועבודה בתורה מהשוע ואושר חיים

ימצאו  תלו) על בנוי הכנסת (בהיות שמה כי שבישראל,

בשו"ע, והלכה משניות שיעורי עיוני, בלימוד גמרא שיעור

דא"ח  למודי ומדרשים, אבות פרקי יעקב, עין אגדת

אגודת  וגם ושאיפותה, עליצותה ולסייע הנפש לשגשג

ועדן  טהורה בלב ומנעימותיו ישראל מלך זמירות מזמרי

הנפש.

חיי  התורה, מי מעין הוא מסודר, יהי' כאשר המדרש,

עם  ילדינו יבואו בו החדר, והדרתו. גאונו הקדוש, הלאום

וללמוד  לשמוע הנעלים, וכשרונותיהם הטהורות, לבותם

בטהרתה  אלקינו מאת לנו הנאמר אבותינו, אבות שיח

ע"י  השכל עבודת בחיי חיים אורחות ינקו בו ובשכלולה,

מדות  בקנין אלקי אושר ימצאו ובו להועיל, מלמדים

שיעור  לשמוע להשיעור, ויעלו יבואו ממנו המנושאות,

השכל  מעלת וקנין חבירו, עם אדם בהנהגת ופרק בגמרא,

מאיר  התורה פנס מקום להישיבה בואם עד ישרות, ומדות

ממי  שכלם כדי וימלאו סוף, אין שכלים וחיים אלקי באור

מפורשת  הנאמרת ית' ורצונו חכמתו העמוקה, החכמה

בידיעה, מעלה מעלה ויעלו מזהיר, ובשכל רחבה בדעה

מיום  עולה הקדש עם הי' אלה כל בגלל אשר טוב, ובפועל

זה  רק זה אשר וטובו, אושרו הנפש הצלחת בסולם ליום

האלקים. יברכהו כהיום, וגם מלפנים, עמינו קנין הוא

תורה  ובעלי הרב יהי' ועיר עיר בכל כי הדבר ראוי

מוסדי  התורה, בהרמת משמרתם עבודת על מנצחים

קופת  העמדת להן), מחוצה (אשר הישיבות החזקת החדר,

בהנוגע  פקיחא עין השגחת לגמרי), עתה (הנהרס הרמב"ן

חלב  במאכלי וגם (בבשר, באכילתו קדשינו, עם לטהרת

והמועד. הדת בשמירת כשרים),

כל  יאגדו אשר הציבור עסקני ימצאו כי הדבר וראוי

יחדיו  הם יתדברו אחת מדינה עיירות כי לאחד, אלה

בערי  תעמולה תעשה פלכית עיר וכל זה, את זה ויעוררו

בהמושבות  והעיירות השדה, ערי בכל והמחוז המחוז,

משפיע  אחד מרכז הי' כולם ועל עלי', החונים

בעזר  להיות יוכל אשר בכל כחו ושיתוף בהתעוררותו,

כח  בא ולהיות המדינה, מפנים אחר ממקום אחד מקום

אחינו  מאת ודרישותיו באגרותיו להתיצב המדינות כל

בפנים  היושבים אחיהם בעזר להיות חוצה היושבים

אשר  כהיום וכמו יוכלו. באשר מחסורם ולמלאות המדינה

הו  בספרים חומשים המחסור אין סידורים אין וגדול, לך

ישיגו, גדול בקושי שו"ע קיצור גם ושו"ע, מסכתות ובפרט

עליהם  ה' שבחו"ל אחינו מאת כזאת דרוש נוכל לא ומדוע
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מעצמו  והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל  ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד  מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו  מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירו ללמדך

ממנו  שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה
"הלומד נקט לא למה לעיל 4"מתלמידו וקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוג ג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד  ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידית לנהוג התנא בהנהגה – כבוד" ,6בו
חייב  כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב  חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשו כשלך עליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסה נבזה פנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו  ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כי מחבירו ולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה  באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא 7מאחר הרי ,

שלא  כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך  "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך 

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין  אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם  נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר  מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא  אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט  הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו  – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחת ללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של  באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד  בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל  בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר 9ידוע מאי "וקשה :
הדין  מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון  פרה 10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע  אצלו מרשע 11ורבה אלא 12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד  דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע  דהי' בלבד דברים שני רק 13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על  ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד  שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורה מאחיתופל שדוד ועד סמך מעשה , על

ולהורידם 14זה  לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,
"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו  ואמו",15רז"ל אביו הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
החסידות: ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א.
להיות  יוכל אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח
סוף  האין בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה

המוליד 16דוקא  שכח גם מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
האלקי  האור שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו

בתורה:17כו'" ב"הולדה" הוא כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .
הקב"ה  את "משתף" שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה
ידי  על יותר: נעלית ובדרגא שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו,
בלימודו, סוף) אין (שהוא יתברך התורה נותן שממשיך זה

בחסידות  המאמר 18וכמבואר תורה 19בפירוש מחבר הי' "דוד
השראת  ממשיך שהי' הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה
על  ואחד, אחד בכל שייך זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור

תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה .20ידי

נשאר  כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא  מסופר להבין: יש עדיין דוד 21אבל שכרה ש"בשעה
איכא  מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא  כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא  שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל  וחומר קל הוא מהם ואיך 22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהם בלבד אפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד  רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשו אחיתופל  שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

ל שלו  איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופל דוד , ולא ,23.

מ"י.1.1.1.1. רפ"ד).2.2.2.2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.3.3.3.ע"ד

מכולם".4.4.4.4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.5.5.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6.6.6.6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7.7.7.7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל
כו'". מר רשימת8.8.8.8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת
בלבד. סכ"ב.9.9.9.9.השומעים ב.10.10.10.10.כש"ט יח, חגיגה11.11.11.11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,
כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.12.12.12.תליין עב, מיומא להעיר
ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.13.13.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.14.14.14.ראה לקמן ראה
סע"ב.15.15.15.15. ל, א.16.16.16.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.17.17.17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.18.18.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.19.19.19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר
סמ"ז20.20.20.20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.21.21.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.23.23.23.מחז"ו.22.22.22.22.סוכה
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישכחו  שלא ובנותינו בנינו ילדינו בעזר יהיו אשר יחיו,

ח"ו. להתפלל

הלזה, הנכבד הראוי כל על האפשרי יאמר מה אבל

הראויים  ענינים וכמה כמה ועוד עוד ימצא אשר ואת

כאשר  ומוכרח, נחוץ אם כי ראוי רק זה אין ובאמת מאד.

אפשר  אי בלעדם אשר במים להיות לדגים ראוי כי נאמר

אלו  אין אנחנו, כן מיתתם, הוא וההעדר להתקיים, להם

אי  בלעדם אשר הכרח אם כי לנו ראויים רק ר"ל הענינים

אחת. שעה אפילו להתקיים הקדוש להלאום אפשר

השנים  במשך עמנו, הנעשה כל על ודעת לב הנותן

יבהל  יסובבינו, אשר והבוהו בקרבנו, אשר מהתהו האלו,

כנסיות  הבתי עזובים, ח"ו מדרשים הבתי וירעוש, יפחד

עם  הוא וטהור, קדוש וגוף ריקים, החדרים סגורות,

שם, זעיר הנהו מפרפר אשר אומר, אם ה' לי יסלח קדוש,

יראה  בו חיים תנועת נוראים, מכאובים וסובל כמעונה

כו'. וח"ו מעט ועוד

וכל  אנחנו, רק אשמים יראה, איש כל  כאשר ועתה

פתוחה  ישראל לב כי מאומה, לעשות ביכולתם אשר אלו

הרמת  בדבר טוב דורש לכל הוא ער לפנינו ת"ל היא

היא  התורה רק כי לדעת, נוכחו כולם כי והלימוד, התורה

בהדגל  לאחוז פשוטה ידו מישראל אחד וכל הלאום , חיי

"האלקים  מזהירים, אותיותיו אשר והעתיק, הקדוש

ידים, בחיבוק יושבים אנחנו ורק אחד", ועמו תורתו

ונושאים  המצב את מבכים רק נמצאים נמצאים, מאתנו

ברגע  הכל להוליד עוף המגביהים כאלו וכן ונהי, קינה

למו. תקוה אין אלה קצות שני אשר אחת,

ולבוא  המדינות את לחלק האפשרי ככל לעשות עלינו

החמור. אל מהקל לעלות ועיר, עיר כל עם דברים בחילופי

והטיט, הרפש את לזרוק לאגדם והת"ת מהחדרים נתחיל

בא  זה ועם טובים, מורים ע"י חיים רוח בהם ולתת

והדומה. למוד שיעורי לסדר שנוכל עוד, עם בדברים

זה, מלבד הנה הצליחו, האלקים ת"ל כאשר ע"כ אשר

בזה  (מהאמור בעירו חיות לעשות ביכולתו אשר את

והחדרים  בהת"ת הן בדבר) ראש בכובד שידונו מאחר

הפלך  בכל העיירות בכל בכתובים יבוא נשיאם, הוא אשר

ולבוא  וחדרים, ת"ת נמצא אי' מצבם להודע תחלה,

לעזור  יוכל כי ימצא ואפשר בזה, עמהם דברים בחלופי

רב. תועלת מביא הי' אופן בכל אי"ה, להם

בפלכים  גם דברים בחליפות לבוא יכול ולדעתי

אשר  הפלך ערי (ע"י צערניגוב פאלטאווע כמו אחרים

הי' קצר ובמשך בשם), ומיודעים מכירים לו יש בודאי

אופן  ובכל וחדרים, ת"ת שורות להעמיד בעזה"י ביכולתו

כל  עם (ארגעניזאציע) נכונה הסתדרות אצלו הי'

המקומות.

מינסק  בויטעבסק, מקומן, איזה לעוד כתבתי וכן

ועד  לבחור יחדיו מתדברים היינו ואז וכו', סמאלענסק

בהפרט  רב תועלת בעזה"י מביא והי' זה בכל המשתדל

והכלל.

בעזרינו  יהי' והשי"ת תורה, אלא בעולמינו לנו אין

ברו"ג. כאחב"י בתוך יחיינו והוא

מו"ר, בן ומכבדו הדו"ש ש"ב ידידו והנני

יי"ש.
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מעצמו  והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל  ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד  מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו  מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירו ללמדך

ממנו  שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה
"הלומד נקט לא למה לעיל 4"מתלמידו וקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוג ג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד  ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידית לנהוג התנא בהנהגה – כבוד" ,6בו
חייב  כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב  חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשו כשלך עליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסה נבזה פנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו  ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כי מחבירו ולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה  באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא 7מאחר הרי ,

שלא  כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך  "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך 

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין  אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם  נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר  מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא  אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט  הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו  – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחת ללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של  באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד  בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל  בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר 9ידוע מאי "וקשה :
הדין  מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון  פרה 10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע  אצלו מרשע 11ורבה אלא 12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד  דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע  דהי' בלבד דברים שני רק 13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על  ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד  שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורה מאחיתופל שדוד ועד סמך מעשה , על

ולהורידם 14זה  לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,
"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו  ואמו",15רז"ל אביו הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
החסידות: ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א.
להיות  יוכל אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח
סוף  האין בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה

המוליד 16דוקא  שכח גם מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
האלקי  האור שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו

בתורה:17כו'" ב"הולדה" הוא כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .
הקב"ה  את "משתף" שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה
ידי  על יותר: נעלית ובדרגא שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו,
בלימודו, סוף) אין (שהוא יתברך התורה נותן שממשיך זה

בחסידות  המאמר 18וכמבואר תורה 19בפירוש מחבר הי' "דוד
השראת  ממשיך שהי' הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה
על  ואחד, אחד בכל שייך זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור

תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה .20ידי

נשאר  כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא  מסופר להבין: יש עדיין דוד 21אבל שכרה ש"בשעה
איכא  מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא  כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא  שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל  וחומר קל הוא מהם ואיך 22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהם בלבד אפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד  רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשו אחיתופל  שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

ל שלו  איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופל דוד , ולא ,23.

מ"י.1.1.1.1. רפ"ד).2.2.2.2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.3.3.3.ע"ד

מכולם".4.4.4.4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.5.5.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6.6.6.6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7.7.7.7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל
כו'". מר רשימת8.8.8.8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת
בלבד. סכ"ב.9.9.9.9.השומעים ב.10.10.10.10.כש"ט יח, חגיגה11.11.11.11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,
כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.12.12.12.תליין עב, מיומא להעיר
ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.13.13.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.14.14.14.ראה לקמן ראה
סע"ב.15.15.15.15. ל, א.16.16.16.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.17.17.17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.18.18.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.19.19.19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר
סמ"ז20.20.20.20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.21.21.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.23.23.23.מחז"ו.22.22.22.22.סוכה
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישכחו  שלא ובנותינו בנינו ילדינו בעזר יהיו אשר יחיו,

ח"ו. להתפלל

הלזה, הנכבד הראוי כל על האפשרי יאמר מה אבל

הראויים  ענינים וכמה כמה ועוד עוד ימצא אשר ואת

כאשר  ומוכרח, נחוץ אם כי ראוי רק זה אין ובאמת מאד.

אפשר  אי בלעדם אשר במים להיות לדגים ראוי כי נאמר

אלו  אין אנחנו, כן מיתתם, הוא וההעדר להתקיים, להם

אי  בלעדם אשר הכרח אם כי לנו ראויים רק ר"ל הענינים

אחת. שעה אפילו להתקיים הקדוש להלאום אפשר

השנים  במשך עמנו, הנעשה כל על ודעת לב הנותן

יבהל  יסובבינו, אשר והבוהו בקרבנו, אשר מהתהו האלו,

כנסיות  הבתי עזובים, ח"ו מדרשים הבתי וירעוש, יפחד

עם  הוא וטהור, קדוש וגוף ריקים, החדרים סגורות,

שם, זעיר הנהו מפרפר אשר אומר, אם ה' לי יסלח קדוש,

יראה  בו חיים תנועת נוראים, מכאובים וסובל כמעונה

כו'. וח"ו מעט ועוד

וכל  אנחנו, רק אשמים יראה, איש כל  כאשר ועתה

פתוחה  ישראל לב כי מאומה, לעשות ביכולתם אשר אלו

הרמת  בדבר טוב דורש לכל הוא ער לפנינו ת"ל היא

היא  התורה רק כי לדעת, נוכחו כולם כי והלימוד, התורה

בהדגל  לאחוז פשוטה ידו מישראל אחד וכל הלאום , חיי

"האלקים  מזהירים, אותיותיו אשר והעתיק, הקדוש

ידים, בחיבוק יושבים אנחנו ורק אחד", ועמו תורתו

ונושאים  המצב את מבכים רק נמצאים נמצאים, מאתנו

ברגע  הכל להוליד עוף המגביהים כאלו וכן ונהי, קינה

למו. תקוה אין אלה קצות שני אשר אחת,

ולבוא  המדינות את לחלק האפשרי ככל לעשות עלינו

החמור. אל מהקל לעלות ועיר, עיר כל עם דברים בחילופי

והטיט, הרפש את לזרוק לאגדם והת"ת מהחדרים נתחיל

בא  זה ועם טובים, מורים ע"י חיים רוח בהם ולתת

והדומה. למוד שיעורי לסדר שנוכל עוד, עם בדברים

זה, מלבד הנה הצליחו, האלקים ת"ל כאשר ע"כ אשר

בזה  (מהאמור בעירו חיות לעשות ביכולתו אשר את

והחדרים  בהת"ת הן בדבר) ראש בכובד שידונו מאחר

הפלך  בכל העיירות בכל בכתובים יבוא נשיאם, הוא אשר

ולבוא  וחדרים, ת"ת נמצא אי' מצבם להודע תחלה,

לעזור  יוכל כי ימצא ואפשר בזה, עמהם דברים בחלופי

רב. תועלת מביא הי' אופן בכל אי"ה, להם

בפלכים  גם דברים בחליפות לבוא יכול ולדעתי

אשר  הפלך ערי (ע"י צערניגוב פאלטאווע כמו אחרים

הי' קצר ובמשך בשם), ומיודעים מכירים לו יש בודאי

אופן  ובכל וחדרים, ת"ת שורות להעמיד בעזה"י ביכולתו

כל  עם (ארגעניזאציע) נכונה הסתדרות אצלו הי'

המקומות.

מינסק  בויטעבסק, מקומן, איזה לעוד כתבתי וכן

ועד  לבחור יחדיו מתדברים היינו ואז וכו', סמאלענסק

בהפרט  רב תועלת בעזה"י מביא והי' זה בכל המשתדל

והכלל.

בעזרינו  יהי' והשי"ת תורה, אלא בעולמינו לנו אין

ברו"ג. כאחב"י בתוך יחיינו והוא

מו"ר, בן ומכבדו הדו"ש ש"ב ידידו והנני

יי"ש.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc migqt(iriax meil)

zaya y`d iab lr `ly leyia oipra dkld zx`an `xnbd
:gqt oaxwaea ìMáîä ,àcñç áø øîà`ixahay migzex zepiirn ¨©©¦§¨©§©¥§

mi`xwpdøeèt ,úaMa 'àéøáè énç'ok dyr m` z`hg oaxwn ©¥§¤§¨©©¨¨
zk`ln jka oi`y oeik ,cifna ok dyr m` dzinn xehte ,bbeya

oaxw j` .zaya dxezd on dxeq`d leyiaénç'a BìMaL çñt¤©¤¦§§©¥
'àéøáè,elk`e '`ixah ing'k migzex zepiirna -áéiçlr zewln §¤§¨©¨

.ezlik`
:`xnbd dywnàðL éàî`ixah inga leyia dpey dna -,úaMa ©§¨©©¨

àìcmeyn ,leyia aygp epi`y -ïðéòa Là úBãìBúcmikixvy - §Ÿ§§¥¨¦©
,y`d on eneg laiwy xac `edy ,y` zcleza e` y`a lyaiy

,leyia zk`ln meyn aiigziy ickàkéìåmpi` `ixah inge - §¥¨
ixd ,y` ici lr xvep `l mneg ixdy ,y` zclezénð çñtmb - ¤©©¦

meyn ezlik` lr aiigzi `l `ixah inga lyazpy gqtd xya
ixdy ,lyean gqt lke`àeä Là úBãìBú åàìxaca lyazp `l - ¨§¥

.y` ici lr xvep enegy
:`xnbd zvxznéðz÷c áéiç éàî ,àáø øîà`cqg ax xn`y dn - ¨©¨¨©©¨§¨¨¥

lr epiid ,aiig `ixah inga lyazpy gqt oaxw lke`dyà÷c§¨
íeMî øáòm` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`','Là éìöielv epi` ixdy ¨©¦©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥

A lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' meyn j` ,y`aepi` ok` 'miO ©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦
.lyean aygp epi` ik ,xaer

:`xnbd d`iandéøa àéiç áø[epa-]áøc àäì dì éðúî ïúð áøc ©¦¨§¥§©¨¨©§¥¨§¨§©
àcñçmeyn `le 'y` ilv' epi`y meyn aiigy df uexiz dpy - ¦§¨

,'lyean' `edyàéãäajke ,mnvr `cqg ax ixaca ,yxetna - §¤§¨
,dpyçñôe ,øeèt úaMa àéøáè énça ìMáîä ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©§©¥§©¥§¤§¨©©¨¨¤©

,áéiç àéøáè énça BìMaLoeikíeMî øáòL'ebe EPOn Elk`Y l`' ¤¦§§©¥§¤§¨©¨¤¨©¦©Ÿ§¦¤
m` iM.'Là éìö ¦¦§¦¥

:df dyrz `l lr zewln aeiga zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
Bìëà ,àáø`edyk gqtd oaxwlàð,eic ielv epi` j` ielv - ¨¨£¨¨
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äàø úùøô
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§®̈
äììwä-úàå íéføb øä-ìr äëøaä-úà äzúðå§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½§¤©§¨−̈

:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änM úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À

Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−
éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§

:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬
äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤
ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−
:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

והסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤
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:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−

:Eúîãà-ìrñëéäìà ýåýé áéçøé-ék-úà E ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤
øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈
ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð äeàú-ék¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−

:øNa ìëàzàëøLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék Ÿ©¬¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧
éäìà ýåýé øçáézçáæå íL BîL íeNì E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈

ðàvîe Eø÷aîøLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−
éørLa zìëàå Eúéeö:ELôð úeà ìëa EáëCà ¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À

epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhäâëézìáì ÷æç ÷ø ©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ

ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤§«ŸŸ©¬
:øNaä-ír Lôpäãëõøàä-ìr epìëàz àì ©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzäëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©
éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈

:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³

éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤¸Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈
éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן  ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ



קסז ipy ,oey`x - ai ,`i - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äàø úùøô
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§®̈
äììwä-úàå íéføb øä-ìr äëøaä-úà äzúðå§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½§¤©§¨−̈

:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änM úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À

Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−
éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§

:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬
äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤
ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−
:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

והסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−

:Eúîãà-ìrñëéäìà ýåýé áéçøé-ék-úà E ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤
øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈
ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð äeàú-ék¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−

:øNa ìëàzàëøLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék Ÿ©¬¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧
éäìà ýåýé øçáézçáæå íL BîL íeNì E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈

ðàvîe Eø÷aîøLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−
éørLa zìëàå Eúéeö:ELôð úeà ìëa EáëCà ¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À

epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhäâëézìáì ÷æç ÷ø ©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ

ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤§«ŸŸ©¬
:øNaä-ír Lôpäãëõøàä-ìr epìëàz àì ©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzäëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©
éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈

:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³

éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤¸Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈
éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן  ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ



iriaxקסח - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®

ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−
:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½
äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²

:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À
dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
צדקנּו, מׁשיח ׁשּכׁשּיבא אדמו"ר, מו"ח כ"ק ּפתּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹידּוע

טֹובה  הכי והּתקּופה הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָיצטערּו

ּומצֹות  ּבתֹורה לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשּבסֹוף

העבֹודה  ׁשאז ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהתּגּברּות

על  ׁשּצּוה לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעימה

הּטמאה  ּכׁשרּוח ּכן ּׁשאין מה ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהעבֹודה,

מנּגדים. ואין הארץ מן ְְְֲִִֵֶַַָָֹיעבר

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤

iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³
éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּכאׁשר

היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְְִִִֵֵֶַָָָֹ≈∆

נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrlðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³



קסט iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®

ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−
:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½
äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²

:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À
dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
צדקנּו, מׁשיח ׁשּכׁשּיבא אדמו"ר, מו"ח כ"ק ּפתּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹידּוע

טֹובה  הכי והּתקּופה הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָיצטערּו

ּומצֹות  ּבתֹורה לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹׁשּבסֹוף

העבֹודה  ׁשאז ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהתּגּברּות

על  ׁשּצּוה לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעימה

הּטמאה  ּכׁשרּוח ּכן ּׁשאין מה ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהעבֹודה,

מנּגדים. ואין הארץ מן ְְְֲִִֵֶַַָָֹיעבר

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤

iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³
éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּכאׁשר

היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְְִִִֵֵֶַָָָֹ≈∆

נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrlðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³



iriayקע - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²
éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯
:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´

éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦®̈¦³£¥«§Æ§¤¥¤½
è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëéäìà ýåýé éðôìE ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³
ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®

:Eúéáe äzààëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½
ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkéäìà:E −Ÿ´®̈´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦

éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàE ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨®̈¤§´

:íéøönî Eúàö ãrBî LîMäæzìMáe ©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàåBa E §¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®

éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe:Eçíéîé úLL ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−
ýåýéì úøör éréáMä íBiáe úBvî ìëàzŸ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

éäìà:äëàìî äNrú àì EñèäráL ¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«¦§¨¬
ìçz äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL̈«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´

:úBráL äráL øtñìéúBòáL âç úéNrå ¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«§¨¦¹¨©³¨«ªÆ
éäìà ýåýéìïzz øLà Eãé úáãð úqî E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk:Eàé| éðôì zçîNå ©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©§º̈¦§¥´
éäìà ýåýéðáe äzà EEúîàå Ecárå Ezáe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´©«£¨¤¼¼

éørLa øLà éåläåäðîìàäå íBúiäå øbäå E §©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàE £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ì:íL BîL ïkLáéúééä ãár-ék zøëæå §©¥¬§−¨«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨
íéwçä-úà úéNrå zøîLå íéøöîa§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤©«ª¦−

:älàäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´
ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®

ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²
éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:EåèúráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´

éäìà ýåýéì âçz íéîéøçáé-øLà íB÷na E ¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýéEúàeáz ìëa E §Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ

éãé äNrî ìëáe:çîN Cà úééäå EæèLBìL §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéBãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®
éäìà ýåýé úkøákà E:Cì-ïúð øLqqq §¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

xihtn - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 427 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

אלקים  הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלהתעֹורר

ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ׁשהרי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחּיים.

ּבוּדאי  - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי אּלא מבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואינֹו

העֹומד  ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות הֹוסיפּו לזה ׁשּמּקדם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּובוּדאי

ִַָּבּנּסיֹון.
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ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ׁשהרי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחּיים.
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 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:069:519:5210:2110:2211:2911:2920:2220:1920:4520:4220:0220:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:457:399:369:3210:0910:0510:5810:5517:2717:3317:5618:0217:1518:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:185:228:118:138:428:449:519:5219:0218:5819:2719:2218:4019:26נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4119:4019:0019:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:464:558:118:158:428:4610:0210:0520:3820:2821:1721:0520:1121:09פולין, ורשא )ק(

6:266:248:458:449:189:1710:1710:1618:0418:0518:2618:2717:4718:31פרו, לימה )ח(

6:156:229:279:319:5910:0211:1511:1721:1821:1121:5121:4220:5421:58צרפת, ליאון )ק(

6:146:229:329:3610:0310:0711:2111:2421:3921:3022:1422:0421:1422:22צרפת, פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5618:2018:1918:4218:4118:0118:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:586:059:079:109:399:4210:5410:5620:4920:4221:2021:1220:2521:26קנדה, טורונטו )ק(

5:305:378:418:459:139:1610:2910:3120:3120:2321:0320:5420:0621:10קנדה, מונטריאול )ק(

5:515:558:468:489:199:2110:3010:3119:5219:4720:1920:1419:3020:18קפריסין, לרנקה )ק(

5:546:059:249:309:5610:0111:1811:2122:0921:5822:5222:3921:4222:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:215:328:569:019:269:3210:4910:5321:4921:3722:3422:2021:2122:44רוסיה, מוסקבה )ח(

5:525:599:059:099:389:4110:5410:5621:0220:5421:3621:2720:3821:31רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:546:019:109:139:419:4410:5811:0021:1021:0221:4421:3520:4521:50שווייץ, ציריך )ק(

5:596:008:378:389:109:1010:1410:1518:5018:4819:1219:1018:3019:14תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:525:558:458:479:179:1910:2710:2819:4219:3820:0820:0319:1920:14באר שבע )ק(

5:475:518:438:459:159:1710:2510:2619:4519:4020:1120:0619:1120:17חיפה )ק(

5:475:518:438:459:149:1610:2510:2619:4419:3920:1020:0519:0020:13ירושלים )ק(

5:515:558:458:469:179:1910:2710:2819:4319:3920:0920:0419:2020:16תל אביב )ק(

5:205:288:378:419:089:1210:2610:2820:4120:3221:1521:0620:1621:23אוסטריה, וינה )ק(

7:217:159:209:179:529:4910:4310:4117:3317:3818:0018:0517:1918:15אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:305:388:428:469:159:1810:3110:3320:3620:2821:0921:0020:1121:04אוקראינה, אודסה )ק(

4:565:048:128:158:438:4710:0010:0320:1420:0520:4820:3919:4920:43אוקראינה, דונייצק )ק(

5:065:148:228:268:548:5810:1110:1420:2620:1721:0020:5120:0120:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:265:348:448:489:169:2010:3510:3720:5720:4821:3321:2320:3121:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:165:258:368:409:089:1210:2710:2920:5120:4221:2821:1820:2621:22אוקראינה, קייב )ק(

5:596:069:109:139:429:4610:5811:0020:5920:5221:3221:2320:3521:40איטליה, מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3118:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור, קיטו )ח(

7:487:439:499:4710:2210:1911:1511:1318:1218:1718:3818:4217:5818:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:508:4410:4810:4511:1911:1612:1012:0718:5318:5919:2119:2718:4019:31ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:016:069:029:059:359:3710:4710:4920:2520:1920:5320:4720:0220:51ארה"ב, בולטימור )ק(

5:455:518:508:539:229:2410:3510:3720:1920:1320:4920:4219:5620:55ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:465:528:508:539:229:2510:3610:3720:1820:1220:4820:4119:5520:55ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:176:239:249:279:569:5911:1011:1221:0020:5321:3021:2320:3621:36ארה"ב, דטרויט )ק(

6:366:399:279:2910:0010:0111:0911:1020:2020:1520:4520:4019:5820:51ארה"ב, היוסטן )ק(

5:586:028:558:579:269:2810:3710:3820:0119:5620:2720:2219:3920:32ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:436:469:309:3210:0310:0411:1111:1220:1220:0820:3620:3219:5020:42ארה"ב, מיאמי )ק(

5:415:478:458:489:179:2010:3110:3320:1520:0820:4420:3719:5120:52ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:355:418:438:469:149:1710:2810:3020:1820:1120:4820:4119:5420:53ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:496:479:139:129:429:4110:4110:4018:2918:3118:5218:5318:1318:57בוליביה, לה-פס )ח(

5:596:089:199:239:519:5611:1011:1321:3821:2822:1522:0421:1222:26בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:596:089:209:249:529:5611:1111:1321:3821:2822:1522:0421:1222:24בלגיה, בריסל )ק(

6:386:358:528:519:249:2210:2010:1917:4817:5018:1118:1317:3218:20ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:246:218:388:369:099:0810:0610:0517:3517:3717:5918:0117:1918:07ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:145:238:378:419:089:1210:2710:3020:5920:4921:3721:2620:3321:46בריטניה, לונדון )ק(

5:145:248:418:469:129:1710:3310:3621:1521:0521:5621:4420:4922:07בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:165:268:408:459:129:1710:3210:3521:0820:5821:4721:3620:4221:40גרמניה, ברלין )ק(

5:445:529:049:089:359:4010:5410:5721:1921:1021:5521:4520:5321:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:426:398:568:549:269:2410:2210:2117:4717:5018:1118:1317:3118:17דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:126:148:548:559:279:2710:3310:3319:1819:1519:4119:3818:5819:42הודו, בומביי )ח(

6:076:098:508:519:229:2310:2810:2919:1519:1219:3819:3518:5519:39הודו, פונה )ח(

5:135:218:278:318:599:0310:1610:1820:2620:1821:0020:5120:0120:55הונגריה, בודפשט )ק(

5:535:598:579:009:309:3210:4310:4520:2720:2120:5720:5020:0420:54טורקיה, איסטנבול )ק(

6:226:279:229:259:549:5711:0711:0820:4120:3521:0921:0320:1821:07יוון, אתונה )ק(

5:375:448:498:539:229:2510:3810:4020:4520:3721:1821:0920:2021:13מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:069:519:5210:2110:2211:2911:2920:2220:1920:4520:4220:0220:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:457:399:369:3210:0910:0510:5810:5517:2717:3317:5618:0217:1518:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:185:228:118:138:428:449:519:5219:0218:5819:2719:2218:4019:26נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4119:4019:0019:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:464:558:118:158:428:4610:0210:0520:3820:2821:1721:0520:1121:09פולין, ורשא )ק(

6:266:248:458:449:189:1710:1710:1618:0418:0518:2618:2717:4718:31פרו, לימה )ח(

6:156:229:279:319:5910:0211:1511:1721:1821:1121:5121:4220:5421:58צרפת, ליאון )ק(

6:146:229:329:3610:0310:0711:2111:2421:3921:3022:1422:0421:1422:22צרפת, פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5618:2018:1918:4218:4118:0118:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:586:059:079:109:399:4210:5410:5620:4920:4221:2021:1220:2521:26קנדה, טורונטו )ק(

5:305:378:418:459:139:1610:2910:3120:3120:2321:0320:5420:0621:10קנדה, מונטריאול )ק(

5:515:558:468:489:199:2110:3010:3119:5219:4720:1920:1419:3020:18קפריסין, לרנקה )ק(

5:546:059:249:309:5610:0111:1811:2122:0921:5822:5222:3921:4222:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:215:328:569:019:269:3210:4910:5321:4921:3722:3422:2021:2122:44רוסיה, מוסקבה )ח(

5:525:599:059:099:389:4110:5410:5621:0220:5421:3621:2720:3821:31רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:546:019:109:139:419:4410:5811:0021:1021:0221:4421:3520:4521:50שווייץ, ציריך )ק(

5:596:008:378:389:109:1010:1410:1518:5018:4819:1219:1018:3019:14תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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