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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 ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ג – הים ראה וינס

קריעת ים סוף בכוח “עצמות יוסף"
איתא במדרש1 “בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, הדא הוא דכתיב הים ראה 
וינוס, בזכות ויעזוב בגדו2 בידה וינס". ומודגש בלשון חז"ל “עצמותיו )של יוסף(". וכן הוא 

בלשון הכתוב3 “ויקח משה את עצמות יוסף עמו".
בנ"י  את  והשביע  אמר  בעצמו  שיוסף  )הגם  כבוד4  לשון  זה  אין  הרי  להבין,  וצריך 

“והעליתם את עצמותי מזה אתכם"5(, והי'’ מתאים יותר הלשון “ארונו של יוסף"6 וכדומה?

1( ב"ר פפ"ז, ח. וראה תנחומא ס"פ נשא. זח"ב מט, א. ח"ג ריד, רע"א. ועוד. 
2( וישב לט, יב.

3( בשלח יג, יח-יט.
4( בסוטה יג, ב "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו כו'". אבל מובן שגם לאחר מותו, השם "יוסף" סתם 
או "ארון" מכובד יותר מלשון עצמות. וראה ש"ך עה"ת )בשלח שם( שמביא ממדרש "מפני מה נקרא יוסף עצמות מפני שלא מיחה 
כו'", ומפרש: הקשה להם ז"ל שיוסף נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתעכל, אלא מעמיד אותו בלחותו, א"כ איך אמר 

ויקח משה את עצמות, אלא לפי שנתעדן בשרו כו'. וראה ראב"ע בשלח שם.    
5( ויחי נ, כה.

6( ע"ד הלשון )ויחי מז, ל. מט, כט. נ, ה( בהעלאת יעקב "ונשאתני ממצרים גו' קברו אותי גו'" "אקברה את אבי". 
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éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ג – הים ראה וינס

קריעת ים סוף בכוח “עצמות יוסף"
איתא במדרש1 “בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, הדא הוא דכתיב הים ראה 
וינוס, בזכות ויעזוב בגדו2 בידה וינס". ומודגש בלשון חז"ל “עצמותיו )של יוסף(". וכן הוא 

בלשון הכתוב3 “ויקח משה את עצמות יוסף עמו".
בנ"י  את  והשביע  אמר  בעצמו  שיוסף  )הגם  כבוד4  לשון  זה  אין  הרי  להבין,  וצריך 

“והעליתם את עצמותי מזה אתכם"5(, והי'’ מתאים יותר הלשון “ארונו של יוסף"6 וכדומה?

1( ב"ר פפ"ז, ח. וראה תנחומא ס"פ נשא. זח"ב מט, א. ח"ג ריד, רע"א. ועוד. 
2( וישב לט, יב.

3( בשלח יג, יח-יט.
4( בסוטה יג, ב "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו כו'". אבל מובן שגם לאחר מותו, השם "יוסף" סתם 
או "ארון" מכובד יותר מלשון עצמות. וראה ש"ך עה"ת )בשלח שם( שמביא ממדרש "מפני מה נקרא יוסף עצמות מפני שלא מיחה 
כו'", ומפרש: הקשה להם ז"ל שיוסף נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתעכל, אלא מעמיד אותו בלחותו, א"כ איך אמר 

ויקח משה את עצמות, אלא לפי שנתעדן בשרו כו'. וראה ראב"ע בשלח שם.    
5( ויחי נ, כה.

6( ע"ד הלשון )ויחי מז, ל. מט, כט. נ, ה( בהעלאת יעקב "ונשאתני ממצרים גו' קברו אותי גו'" "אקברה את אבי". 

הבשך מעבוד במ



ד

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

 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

-ד אדר"יו ,תצוהשבת פרשת  ואתה תצוהה "מאמר ד  )ג

ה   ............................................  א"מתש'ה, ראשון

  אלקינו עמנו' ה יהי הוי"מאמר ד  )ד

בכ   .....................  ח"תשכ'ה, תמוז' ג, שבת פרשת קרח 

  , קרחפרשת  שבתשיחת   )ה

כט  ...........................................  ח"תשכ'ה, תמוז 'ג

  קרחפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

גמ  ...............................................  חך כר) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

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

גנ  ................  קרחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

דנ  .............  קרחלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

ופ  .................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

זפ  ...................................... קרחלשבוע פרשת  

וצ  ...............  קרחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

ם"שיעורי רמב

בק   ............  קרחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

נק   ............  קרחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

זנק  ...............  קרחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

בסק  ...................................  גיפרק  משלי, ח-זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

דסק  ................................................  ביאור קהתי

בעק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  עדק  .............................................  כזד דף ע כאמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

רג  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

רג  ....................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

רו  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

רז  ................................................  ר האמצעי"אדמו

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

רז  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

רח  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

רט  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

רי  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

ריא  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

ריב  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ריג.................................  דפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

ריד  .......  קרח רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

רכב  .......................  קרחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

רכג  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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ה
 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

-ד אדר"יו ,תצוהשבת פרשת  ואתה תצוהה "מאמר ד  )ג

ה   ............................................  א"מתש'ה, ראשון

  אלקינו עמנו' ה יהי הוי"מאמר ד  )ד

בכ   .....................  ח"תשכ'ה, תמוז' ג, שבת פרשת קרח 

  , קרחפרשת  שבתשיחת   )ה

כט  ...........................................  ח"תשכ'ה, תמוז 'ג

  קרחפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

גמ  ...............................................  חך כר) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

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

גנ  ................  קרחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

דנ  .............  קרחלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

ופ  .................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

זפ  ...................................... קרחלשבוע פרשת  

וצ  ...............  קרחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

ם"שיעורי רמב

בק   ............  קרחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

נק   ............  קרחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

זנק  ...............  קרחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

בסק  ...................................  גיפרק  משלי, ח-זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

דסק  ................................................  ביאור קהתי

בעק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  עדק  .............................................  כזד דף ע כאמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

רג  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

רג  ....................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

רו  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

רז  ................................................  ר האמצעי"אדמו

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

רז  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

רח  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

רט  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

רי  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

ריא  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

ריב  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ריג.................................  דפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

ריד  .......  קרח רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב

רכב  .......................  קרחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

רכג  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

c"ei ,devz zyxt zay .c"qa
*`"nyz'd oey`xÎxc`

‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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nyz'd"`ו ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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devz dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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ב13) רכה, א).14)ח"ג קיד, א. (קיב, תס"ט ו 15)תקו"ז ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ב.16)סט"ו.ראה פ"ו, בד"ה 17)אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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ז `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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devz dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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nyz'd"`ח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
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סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ה'תשי"א א.20)היהודים פח, כז.21)שבת ט, בהמאמר 22)אסתר הענינים מהמשך

הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ לישראל".25)ס"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

חג  מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·cƒ¿««»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
‡b¯„a ˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…¿«¿»
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»»ƒƒ

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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devz dz`e

אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ,‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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ט `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם

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

סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ה'תשי"א א.20)היהודים פח, כז.21)שבת ט, בהמאמר 22)אסתר הענינים מהמשך

הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ לישראל".25)ס"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

חג  מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·cƒ¿««»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
‡b¯„a ˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…¿«¿»
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»»ƒƒ

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ,‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדלת. מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה  איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת  שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆«
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈÙa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו  בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ מהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»
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devz dz`e

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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וש"נ.33) .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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יי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדלת. מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה  איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת  שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆«
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈÙa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו  בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ מהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»
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devz dz`e

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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devz dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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ג.38) וש"נ.39)סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר וחשבון"40)ראה "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו  פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

ח"ו  לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו

וש"נ). .283 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙa,זאת לעומת LÙהרי ˙e¯ÈÒn‰ ¿ƒƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆

,ÂÈ·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰kÁc«¬À»ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»
‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ ˙e¯ÈÒn‰Â יׂשראל .ּבכל ¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ

L ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16 ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ ÈÎc¯nL∆»¿¿«»»»¿

B¯B„a ‰LÓk את משווים חז"ל ¿…∆¿
רבינו  למשה דווקא Ì‚‰cמרדכי ,«¬«

L של "‡˙eËLt˙‡העניין ∆ƒ¿«¿»
‡e‰ "‰LÓcקיים¯Bc ÏÎa ולא ¿…∆¿»

מרדכי, של בדורו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒרק
‡˙È‡(מובא=)L¯„na ƒ»«ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»
LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a¿¿…∆¿¿≈

,¯ÓBÏ דווקא שבהם הדברים שבין «
הוא, רבינו למשה דומה ∆אחת Lמרדכי

È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

) '‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏL ּכל ) ¿≈¿»ְִ∆ָ
עורר B¯B„aLיׂשראל שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור  אנשי בכל נפש המסירות .את
'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‰LÓ ˙Ó‚„a¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»

L ו השפיעÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»
Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»«
Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓƒ∆∆∆…∆»
¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡«¿≈ƒ¿»

‰Úc39‡l‡] ו'. בסעיף כאמור ≈»∆»
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ‰LÓaL∆¿…∆»»ƒƒ¿»∆
ÏÎc '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰L)∆«¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»∆
˙e¯ÈÒn‰ Ák ‰lbL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ»…««¿ƒ
LÈÂ .[B¯Bc ÈL‡ ÏÎaL LÙ∆∆∆¿»«¿≈¿≈

‡È·nL È„È ÏÚc ,¯ÓBÏ כ"ק «¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ Ó‰שלוÓ‡n‰a¯אדמו"ר ¿««¬»«

L¯„na ·e˙kM של מעלתו אודות  ∆»«ƒ¿»
‰È‰מרדכי, B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»

LÓk Ïe˜LÈ„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«¿≈
¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê כלומר ∆»«««««¬»

הריי"צ, אדמו"ר ‰ÔÈcאותו‡˙כ"ק ∆«ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40,כלומר) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰ ‡e‰L ּבגּלּויÏk ÏL ( ««¿∆»«¬»¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«

¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ) ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
היהודים" lÁ˙aL‰"וקבל ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a (¿≈«»¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»

‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¬≈∆¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ÌbL∆«≈ƒ¿»≈∆¿»
(‰LÓc ‡˙eËLt˙‡)ƒ¿«¿»¿…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆
Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL∆¿∆ƒ≈∆¡»»
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¬»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»
הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים

‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆
L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ
‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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יג `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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devz dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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ג.38) וש"נ.39)סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר וחשבון"40)ראה "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו  פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

ח"ו  לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו

וש"נ). .283 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙa,זאת לעומת LÙהרי ˙e¯ÈÒn‰ ¿ƒƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆

,ÂÈ·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰kÁc«¬À»ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»
‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ ˙e¯ÈÒn‰Â יׂשראל .ּבכל ¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ

L ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16 ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ ÈÎc¯nL∆»¿¿«»»»¿

B¯B„a ‰LÓk את משווים חז"ל ¿…∆¿
רבינו  למשה דווקא Ì‚‰cמרדכי ,«¬«

L של "‡˙eËLt˙‡העניין ∆ƒ¿«¿»
‡e‰ "‰LÓcקיים¯Bc ÏÎa ולא ¿…∆¿»

מרדכי, של בדורו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒרק
‡˙È‡(מובא=)L¯„na ƒ»«ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»
LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a¿¿…∆¿¿≈

,¯ÓBÏ דווקא שבהם הדברים שבין «
הוא, רבינו למשה דומה ∆אחת Lמרדכי

È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

) '‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏL ּכל ) ¿≈¿»ְִ∆ָ
עורר B¯B„aLיׂשראל שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור  אנשי בכל נפש המסירות .את
'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‰LÓ ˙Ó‚„a¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»

L ו השפיעÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»
Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»«
Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓƒ∆∆∆…∆»
¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡«¿≈ƒ¿»

‰Úc39‡l‡] ו'. בסעיף כאמור ≈»∆»
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ‰LÓaL∆¿…∆»»ƒƒ¿»∆
ÏÎc '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰L)∆«¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»∆
˙e¯ÈÒn‰ Ák ‰lbL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ»…««¿ƒ
LÈÂ .[B¯Bc ÈL‡ ÏÎaL LÙ∆∆∆¿»«¿≈¿≈

‡È·nL È„È ÏÚc ,¯ÓBÏ כ"ק «¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ Ó‰שלוÓ‡n‰a¯אדמו"ר ¿««¬»«

L¯„na ·e˙kM של מעלתו אודות  ∆»«ƒ¿»
‰È‰מרדכי, B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»

LÓk Ïe˜LÈ„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«¿≈
¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê כלומר ∆»«««««¬»

הריי"צ, אדמו"ר ‰ÔÈcאותו‡˙כ"ק ∆«ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40,כלומר) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰ ‡e‰L ּבגּלּויÏk ÏL ( ««¿∆»«¬»¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«

¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ) ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
היהודים" lÁ˙aL‰"וקבל ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a (¿≈«»¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»

‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¬≈∆¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ÌbL∆«≈ƒ¿»≈∆¿»
(‰LÓc ‡˙eËLt˙‡)ƒ¿«¿»¿…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆
Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL∆¿∆ƒ≈∆¡»»
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¬»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»
הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים

‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆
L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ
‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
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הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆
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הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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והגזירה".41) הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים טז.42)להעיר, ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה א.44)ראה ח, א.45)אסתר יד, עה"פ 46)מגילה תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. אדה"ז).47)קלז, בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע מאמרי 48)להעיר

תג. ע' הקצרים רישי 49)אדה"ז בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ·vn‰ אכן‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ ««»∆»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡42,המובנים בגשמיות eËLÙa˙בכל »¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¿
˙eiÁe¯a Ì‚Â43‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] נּתן המן ּבית ׁשּגם ¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆ִֵֶַַָָ

Ît‰˙‡"c‡כלומר,44לאסּתר  ‰ÏÚn‰ Ìb Ê‡ ‰È‰L חשוכא ְְֵֶ∆»»»«««¬»¿ƒ¿«¿»
לאור)לנהורא" החושך ],(=התהפכות

L ‡l‡ נמצאים עדיין מכלֿמקום ∆»∆
הגמרא  וכלשון Èzk‡"««ƒבגלות,

"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú45 ֿ ) «¿≈¬«¿≈¬«
אנו) אחשורוש עבדי ‰Ìעדיין ,[≈

(˙È˙k) ÌÈ‡k„Â ÌÈ¯e·L¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ
Ó עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰f גםÏÚ ƒ∆∆≈«»¿«

'˙È˙k'‰ È„È נשבר והלב ¿≈«»ƒ
Ï‡¯NÈcהנגרםÓ עצם‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆

ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ï התגלות.'¯B‡n'‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
קשורה  הגזירות בזמן נפש שמסירות

היות  גם כך הנשמה, עצם בגילוי

מהימצאותו  ו'כתית' שבור היהודי

הנשמה, עצם גילוי את מעורר בגלות

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó עצםÌb) ˙eÏba Ì‰L ‰f ƒ∆∆≈«»«

˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
BBˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e¿»ƒƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ ישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
אך  בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים

לעומתם  בהם, תלויה אינה מציאותו

אינם  חייו בלעדם אשר דברים ישנם

Âחיים  בגילוי . יהודי של רצונו כן ¿כמו
הוא  כך Ú„אלוקות fL‰כדי «∆∆

ÌˆÚÏ Ú‚B (˙e˜Ï‡ Èelb)ƒ¡…≈«¿∆∆
B˙e‡ÈˆÓ בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ

יכול  איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך  עם ÔÓÊaLלהשלים ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰«»≈≈ƒƒ¡…

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk בזמן ¿∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש «¿Ë¯Ù·e]ƒשבית

e¯Ó‡L ‰Êa ÔBa˙nLk¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯46‡lL ÈÓ Ïk" «≈»ƒ∆…

È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰·ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¬≈

"ÂÈÓÈa ·¯Á el‡k ‰Ê מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ∆¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע  מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד, כל על

הרי  אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה  ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿
ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ‡‚È‡ ¯Ú ÊÈ‡ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿

לגמרי) מזועזע 'È˙k˙'.(=הוא ,»ƒ
k Ì‚Â ביהודי מדובר e‰L‡אשר ¿«¿∆

L ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡b¯„a לכן ¿«¿»«¬≈¿≈∆
˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n≈ƒ∆¿ƒ¡…
ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«

˙Èa‰47‰fÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ««ƒƒ»»ƒ∆
¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»≈≈ƒ
Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰«ƒ»∆««ƒ
Èelb ‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL∆≈ƒ∆¿ƒ
¯B‡ Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚ÓÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ לכך הביטוי ≈«¿ƒ¿
ש  בכך הוא גבול בלי Èelb‰«ƒשהינו

BLiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
Èelb ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ácƒ««∆≈≈ƒ»ƒ
Èelb‰L ÈtÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ¿≈∆«ƒ
(¯È‡Ó ‡e‰L ÌB˜n‰a Ìb)«¿«»∆≈ƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ הביאור ƒÀ¿»¿∆
‡„BÓ"¯ב  ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡cÌÈewza49 «»≈¿ƒ»«ƒƒ
זוהר) בתיקוני elÙ‡L∆¬ƒ(=שמובא

¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«ƒ∆»≈
‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿»»

,ÁÈLÓ ‡a משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«
הוא שלימה È„Èלתשובה ÏÚ Èkƒ«¿≈

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz¿»¿≈»«¿ƒƒ
‡ÛBÒŒÔÈומגלים ¯B‡ Èelbƒ≈

‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ∆
ÌB˜Ó ÏÎa בביאת שתהיה הגאולה . ¿»»

איןֿסוף  אור בגילוי קשורה משיח

לא  זו שבגאולה כיון הבליֿגבול

תיגאל  שלא בעולם פינה ].תישאר
Èelb BÏˆ‡ ¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰fÓeƒ∆∆≈≈ƒ∆¿ƒ
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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devz dz`e

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

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



nyz'd"`יח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
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קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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devz dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…
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יט `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
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קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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devz dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…
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nyz'd"`כ ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית

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

לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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devz dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆

p‰ ÌˆÚ ‡È‰‡È‰L BÓk ‰ÓL ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

L Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ∆…∆¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
זה אלא רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד ∆…¿ÔÙ‡aצריכים

L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆
ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««

במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
כח e„·ÚÈלהם CkŒ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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כי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית
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לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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devz dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
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Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות
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‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
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מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה
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eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»

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



כב

'b ,gxw zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È‰Èאבֹותינּו עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' ¿ƒֱֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

מו"ח 1וגֹו' כ"ק ׁשּמבאר מה וידּוע . ְְְֵֶַַָָ

חכמהּֿובינה 2אדמּו"ר  הם ּדאבֹותינּו ׁשּבּנפׁש.3, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּמֹוחין, ענין ּכללּות על קאי ׁשאבֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ראּיה  הם ׁשענינם חכמהּֿובינה, הם ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּובפרטּיּות

ׁשּכתּוב 4ּוׁשמיעה  ּכמֹו ּוראּו5, עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְְִֵֵֶֶָָָ

ּוכתיב  אּלה, ּברא אלקינּו6מי הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּכאׁשר  עּמנּו גֹו' יהי הּבּקׁשה ותֹוכן אחד. ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהוי'

ּבבחינת  ׁשּמאיר ּכפי ׁשהאֹור אבֹותינּו, עם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהיה

ּגם  ויאיר ויתּגּלה יּומׁש אבֹותינּו, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמֹוחין

הּוא  האדם עיקר ּכי עּמנּו, ׁשּזהּו ׁשּבּלב, ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּמּדֹות

(מּדֹות) זעירֿאנּפין עבֹודת 7ּבחינת עיקר ׁשּלכן , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

הּמּדֹות  ז' את לברר היא מֹוחין 8האדם ּדהּנה, . ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

מּזה,9ּומּדֹות  זה הפכּיים וגם נבּדלים הם ְְְִִִִִִֵֶֶַָָ

והתיּׁשבּות, ּבקרירּות הם ּבטבעם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָׁשהּמֹוחין

(ׁשּלכן  והתּפעלּות  ּבחמימּות הן ּבטבען ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָוהּמּדֹות

ּבׁשביל  הן והּמּדֹות לעצמֹו, הם הּמֹוחין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַהּנה

ׁשּביניהם,10הּזּולת) החילּוק הּוא ּכ ּכדי ועד , ְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּמתעּלמים  לאחרי ּדוקא היא הּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשהתּגּלּות

הּמֹוחין  ּבין הּמפסיק הּגרֹון ּבמיצר ְְִִִֵֵַַַַַַָהּמֹוחין

עּמנּו11לּמּדֹות  גֹו' יהי הּבּקׁשה היא זה ועל . ְְִִִִֶַַַַָָָ
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וש"נ).1) .169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפסה תרפ"ז תמוז ג' שיחת וראה - נז. ח, (סה"מ 2)מלכיםֿא תרצ"ב דשנת זה סד"ה

.(57 ע' תש"י סג. ע' ובכ"מ 3)תרצ"ב א]. [סז, ספ"ג (השני) שובה ד"ה שובה לשבת דרושים לקו"ת רפ"ג. תניא ראה

שם). בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק ובכ"מ.4)(הערת א. עה, משפטים כו.5)תו"א מ, ד.6)ישעי' ו, אוה"ת 7)ואתחנן ראה

שכח. ע' ואילך.8)ואתחנן ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תרצ"ב 9)ראה (סה"מ הנ"ל ה"א יהי ד"ה גם ראה

.(52 ע' תש"י ואילך. נו ואילך.10)ע' 218 ע' תרצ"ז סה"מ ובכ"מ.11)ראה ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המקדש  בית חנוכת בעת ישראל, קהל את המלך שלמה שבירך בברכות

נאמר: הראשון

'B‚Â eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È1. ועל ¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈¿
יצא  כאשר תרפ"ז תמוז ג' ביום שנשא במאמר הריי"צ הרבי חזר הזה הפסוק

גלותו  לעיר לנסוע ועמד הסוהר מבית

נקשר  זה פסוק ומאז קסטראמא,

ג' ביום הקשורים חסידות במאמרי

Î"˜תמוז  ¯‡·nL ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆¿»≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ2, ממאמרי באחד «¿

זה  פסוק על שלו החסידות

Ì‰ eÈ˙B·‡c השכל לכוחות רמז «¬≈≈
‰È·eŒ‰ÓÎÁ3LÙpaL המכונים »¿»ƒ»∆«∆∆

היוצרים  הכוחות הם כי 'אבות'

הרגש  (כוחות המידות את ו'מולידים'

˜‡Èשבנפש). eÈ˙B·‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆¬≈»≈
,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»ƒ¿««ƒ
מתייחס  'אבותינו' המושג כללי ובאופן

השכל  (כוחות המוחין חלקי לכל

'אבותינו'יותר eiË¯Ù·e˙שבנפש) ƒ¿»ƒ
ÌÈÚL ,‰È·eŒ‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»ƒ»∆ƒ¿»»

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ Ì‰4, החכמה ≈¿ƒ»¿ƒ»
של  והכללית הראשונית הנקודה שהיא

שבה  לראיה, נמשלה שכלי רעיון כל

מלא  מבט אחת בבת מקבל הרואה

והבינה  רואה. שהוא מה כל על ושלם

הכללית  הנקודה של הסתעפות שהיא

שבה  לשמיעה, נמשלה רבים לפרטים

פרט  דברים קולט פרט האדם אחרי

·e˙kL BÓk5 התבוננות לגבי ¿∆»
כוחות באלוקות  שני באמצעות שהיא

שכתוב  כמו ראיה באמצעות אלה,

ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ
,‰l‡ ‡¯a ואומר מדייק והכתוב »»≈∆
וגם  שמיעה "וראו", באמצעות

·È˙Îe6'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ מדייק "שמע".והכתוב המשמעות ÔÎB˙Âואומר ¡…≈¬»»∆»¿∆

של  ‡·eÈ˙B,הפנימית ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ 'B‚ È‰È ‰Lwa‰««»»¿ƒƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
¯B‡‰L הנפש של והחיות הנשמה ÈÁ·a˙של ¯È‡nL ÈÙk ∆»¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«
ÔÈÁBn‰- ונעלה רב אור È‡ÈÂ¯שהוא ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ ,eÈ˙B·‡ «ƒ¬≈¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ

,·laL ˙Bcna Ìb למטה הן המידות הדרגות, סדר שלפי למרות ««ƒ∆«≈
האור  לגבי ומצומצם מועט הוא במידות המאיר האור כלל ובדרך מהמוחין

במוחין  כאן עניין e‰fLהמאיר נקרא קרוב enÚ,המידות של במשמעות ∆∆ƒ»
‰‡„Ìעצמנו אל  ¯˜ÈÚ Èk ונרגש ניכר הכי שלו והדבר ‰e‡במציאות ƒƒ«»»»

(˙BcÓ) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa7, ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ
Â של אילו לקשר יותר שייכים המוחין

והמידות  ממנו, שחוץ מה עם האדם

כי  קטנות' 'פנים לאור נקראות ביחס

המאיר  האור במוחין, שמאיר הרב

ומצומצם  מועט הוא ≈«∆ÔÎlLבמידות
שעיקר  האדם מאחר של המציאות

המידות  היא B·Ú„˙עצמו ¯˜ÈÚƒ«¬«
¯¯·Ï ‡È‰ Ì„‡‰ לזכך לתקן, »»»ƒ¿»≈

Êולעדן  ˙‡˙Bcn‰ ידי 8' על ∆«ƒ
הטוב  והעלאת מהטוב הרע הפרדת

לקדושה.

ÔÈÁBÓ ,‰p‰c השכל כוחות ¿ƒ≈ƒ
˙BcÓe9 הרגש ‰Ìכוחות ƒ≈
ÌÈÏc· שוניםÌÈiÎÙ‰ Ì‚Â ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒƒ

ÔÈÁBn‰Lמנוגדים  ,‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆∆«ƒ
˙e¯È¯˜a Ì‰ ÌÚ·Ëa ללא ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

¿»¿e·MÈ˙‰Â¿ƒ˙,והתלהבות התרגשות 
רוגע  הם השכל של המאפיינים שכן

הדעת  ‰Ôויישוב ÔÚ·Ëa ˙Bcn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈
˙eÏÚt˙‰Â ˙eÓÈÓÁa עם «¬ƒ¿ƒ¿«¬

והתרגשות  חום ≈«∆(ÔÎlLהתלהבות,
,BÓˆÚÏ Ì‰ ÔÈÁBn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ≈¿«¿
הוא  בשכל עושה שהאדם השימוש

המוחין  פעולת ולכן עצמו לבין בינו

וברוגע  בשקט ‰Ôהיא ˙Bcn‰Â¿«ƒ≈
˙Ïef‰ ÏÈ·La מידת למשל כמו ƒ¿ƒ««

רק  אותה להפעיל שאפשר החסד

זולת  חסד,כשיש לו להשפיע שניתן

התלהבות  עם באה המידות ופעולת

‰e‡10)והתרגשות  Ck È„k „ÚÂ ,¿«¿≈»
˜eÏÈÁ‰ הגדול והמידות,בין Ì‰ÈÈaL,ההבדל elb˙‰L˙המוחין «ƒ∆≈≈∆∆ƒ¿«
˙Bcn‰ של ומורגשת הביטוי ניכרת בצורה È¯Á‡Ïהרגש ‡˜Âc ‡È‰ «ƒƒ«¿»¿«¬≈

ÔÈÁBn‰ ÌÈÓlÚ˙nL נעלם אלא בגילוי מאיר אינו השכל כאשר ∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ
˙BcnÏ ÔÈÁBn‰ ÔÈa ˜ÈÒÙn‰ ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓa11 שבראש השכל בין ¿≈««»««¿ƒ≈«ƒ«ƒ
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

ׁשּבין  החילּוק ׁשּלמרֹות אבֹותינּו, עם היה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

ּכפי  האֹור יאיר ּבּמּדֹות ּגם הּנה לּמּדֹות, ְִִִִִִֵַַַַָָהּמֹוחין

ּבּמּדֹות  ׁשההמׁשכה והינּו, מּמׁש. ּבּמֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמאיר

ּגם  אּלא הּמֹוחין, מחיצֹונּיּות רק לא ִִִִֵֶַַַָֹהיא

מאיר  ּבּמּדֹות ּגם הּנה ואז הּמֹוחין, ְְִִִִִִִֵֵַַַָמּפנימּיּות

ּפנימּיּות  ענין ׁשּזהּו ּבּמֹוחין, ׁשהּוא ּכפי ְְְִִִִִֶֶֶַַָהאֹור

מאיר 12הּמּדֹות  הּמֹוחין אֹור ּכאׁשר והּנה, . ְֲִִִִֵֵֶַַַ

ׁשייפין  לכל ּפליג לּבא אזי ׁשּנמׁש13ּבּמּדֹות, , ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּגידים, וׁשס"ה אברים רמ"ח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבכל

לאֿתעׂשה  מצֹות וׁשס"ה מצֹותֿעׂשה ,14רמ"ח ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים, לענין ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָועד

העיקר  ׁשהּוא מעׂשה היֹות 15ּובפרט ׁשעם והינּו, . ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבאיןֿערֹו ּבעילּוי הּוא ּבּמּדֹות ׁשּמאיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָׁשהאֹור

נמׁש מּכלֿמקֹום הּמעׂשה, מדרגת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָלגּבי

היא  זה ועל מעׂשה. ּבבחינת ּגם הּמּדֹות ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַמּבחינת

יּטׁשּנּו' ואל יעזבנּו 'אל הּבּקׁשה 16המ ׁש. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה עם זה לקּׁשר ויׁש קרח,17ב) וּיּקח ְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכבׁשאר  [ּדלא ואתּפלג אּונקלֹוס ְְְְְְְְְְִִִֵֵָֹותרּגם

ּפירׁש וכן ונסיב], וּיּקח, ׁשּמתרּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָהּמקֹומֹות

מּתֹו נחלק להיֹות אחר לצד עצמֹו לקח ְְְְִִִֵֶַַַַַָָרׁש"י:

ּבּזהר  ואיתא כּו'. למעּבד 18העדה ּבעא קרח , ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּתיקּונא  לאחלפא אֹו לׂשמאלא, ּדימינא ְְְִִִִִַָָָָָָָחילּופא

ותּתא  ּבקדּוׁשה 19ּדלעילא הּתיקּון סדר ּדהּנה, . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ונכללֹות  החסדים אל טפלֹות ׁשהּגבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּוא
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וש"נ.12) ואילך. כט ע' תרצ"ב סה"מ גם וראה הנ"ל. ה"א יהי ד"ה ב 13)ראה רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

סל"א. אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, ב.14)(ברע"מ). קע, זח"א מי"ז.15)ראה פ"א אבות (המו"ל).16)ראה קצת חסר

פרשתנו.17) אוה"ת 18)ריש ואילך. א'שנח ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר במאמרי ונתבאר הובא א). (קעו, פרשתנו ריש

ואילך. קצב ע' תרס"ט סה"מ תשכג. ע' תשיח. ע' תרפה. ע' שם.19)פרשתנו בזהר - יהודה ר' דעת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך  ביטוי היא הזו הגשמית והמציאות צר שהוא הגרון נמצא שבלב למידות

השכל  עוד שכל כך כדי עד גדול והמידות השכל בין ההבדל הנפש שבכוחות

של  ופעולה התגלות להיות יכולה לא וניכרת גלויה בצורה ומאיר פועל

הגרון' ב'מיצר נעלם השכל שאור לאחר רק היא המידות והתגלות המידות,

השכל  בין והפסק מחיצה המהווה

שבלב. והמידות שבראש

‰Ê ÏÚÂ המוחין שבין מאחר ¿«∆
גדול  והבדל פער כזה יש והמידות

‰Lwa‰ ‡È‰ ֿ הקדושֿברוך מאת ƒ««»»
‰È‰הוא ¯L‡k enÚ 'B‚ È‰È¿ƒƒ»«¬∆»»

˙B¯ÓlL ,eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈∆«¿
ÔÈÁBn‰ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈«ƒ

,˙BcnÏ הן המידות ממנו שכתוצאה «ƒ
מהשכל  נמוכה יותר הרבה בדרגה

¯B‡‰ ¯È‡È ˙Bcna Ìb ‰p‰ של ƒ≈««ƒ»ƒ»
ÔÈÁBnaהנשמה  ¯È‡nL ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«ƒ

,eÈ‰Â .LnÓ הארת של זה מצב «»¿«¿
במידות הנשמה  כמו בדיוק במוחין

בשעה  של ÎLÓ‰‰L‰יתכן ∆««¿»»
¯˜המוחין  ‡Ï ‡È‰ ˙Bcna«ƒƒ…«

˙eiBˆÈÁÓ והתחתון הנמוך החלק ≈ƒƒ
Ìbשל  ‡l‡ ,ÔÈÁBn‰«ƒ∆»«

˙eiÓÈtÓ של והנעלה הגבוה החלק ƒ¿ƒƒ
Ê‡Â ,ÔÈÁBn‰ למדות נמשך כאשר «ƒ¿»

המוחין ועצמיות Ìbמפנימיות ‰p‰ƒ≈«
¯B‡‰ ¯È‡Ó ˙Bcna הנשמה של «ƒ≈ƒ»

e‰fL ,ÔÈÁBna ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ∆∆
˙Bcn‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ12 כי ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

מהמוחין  למטה הן המידות כלל בדרך

מהפנימיות  והמשכה הארה כשיש אבל

את  מגלה הדבר המוחין, של והעצמיות

וזה  המידות של והעצמיות הפנימיות

בנפש, ועמוקה גבוהה דרגה עם קשור

במידות  המאיר הנפש מאור למעלה

כלל. בדרך

¯B‡ ¯L‡k ,‰p‰Â של ‡ÈÊעצמן ‰ÔÈÁBnהפנימי ,˙Bcna ¯È‡Ó ¿ƒ≈«¬∆«ƒ≈ƒ«ƒ¬«
הזוהר  ÔÈÙÈÈLכלשון ÏÎÏ ‚ÈÏt ‡aÏ13, חיות את חולק הלב כלומר, ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ

הגוף הנפש  אברי לכל אותה המוחין CLÓpLומשפיע של הנשמה אור ∆ƒ¿»
מתפשט  במידות ÌÈ„Èb,ומתגלה המאיר ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ÏÎa¿»««≈»ƒ¿»»ƒƒ

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ ÔÈÚ ‡e‰L14, ∆ƒ¿«««ƒ¿¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆
שמספרם  המצוות כל בקיום ביטוי לידי בא במידות המאיר הנפש שאור היינו

האדם  גוף של והגידים האברים למספר המאירה ÚÂ„מקביל המוחין שהארת ¿«
מגיעה  ‰ÌÈLe·l,במידות ÔÈÚÏ היא בהם הנפש של הביטוי אמצעי ¿ƒ¿««¿ƒ

שהם  לפעול כדי Ë¯Ù·eמתלבשת ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ מבין «¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»
הכוונה  עצמם, הלבושים בלבוש שלושת הנפש הארת להתפשטות כאן

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰L ‰NÚÓ15. «¬∆∆»ƒ»
¯B‡‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â של ¿«¿∆ƒ¡∆»

‰e‡הנשמה  ˙Bcna ¯È‡nL אור ∆≈ƒ«ƒ
והוא  מאד ŒÔÈ‡aLנעלה  ÈeÏÈÚa¿ƒ∆¿≈

CB¯Ú והשוואה יחס כל Èa‚Ïללא ¬¿«≈
,‰NÚn‰ ˙‚¯„Ó המעשה שהרי «¿≈«««¬∆

הנפש  לאור ביחס חיצוני דבר הוא

המוחין ÌB˜ÓŒÏkÓעצמה  כאשר ƒ»»
מאירים  אזי עצמם עצמם במידות

Ìb ˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«
‰NÚÓ ˙ÈÁ·a שבמידות והרגש ƒ¿ƒ««¬∆

בקיום  ביטוי לידי ובא ומתפשט נמשך

בפועל. במעשה Ê‰המצוות ÏÚÂ¿«∆
‰Lwa‰ CLÓ‰ ‡È‰ שהאור ƒ∆¿≈««»»

המוחין  הם ב'אבותינו' המאיר

ייפסק  לא המידות אל נמשך ומהמוחין

Ï‡Âבמידות  e·ÊÚÈ Ï‡'«««¿≈¿«
'epLhÈ16 ויתפשט יוסיף אלא ƒ¿≈

בדיבור  במחשבה, גם ויתגלה

קיום  של במעשה, ובמיוחד ובמעשה,

המצוות.

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
·e˙kM17השבוע ÁwiÂבפרשת ∆»«ƒ«

ÒBÏ˜e‡ Ìb¯˙Â ,Á¯…̃«¿ƒ¿≈¿¿
‚Ït˙‡Â מחלוקת [Ïc‡לשון ¿ƒ¿¿≈¿…

Ìb¯˙nL ˙BÓB˜n‰ ¯‡L·k¿ƒ¿»«¿∆¿«¿≈
·ÈÒÂ ,ÁwiÂ לקיחה ÔÎÂלשון ,[ «ƒ«¿»ƒ¿≈
È"L¯ L¯Èt את המושג כאן ≈≈«ƒ

‡Á¯"ויקח": „ˆÏ BÓˆÚ Á˜Ï»««¿¿««≈
'eÎ ‰„Ú‰ CBzÓ ˜ÏÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿»ƒ»≈»

רק  הכוונה שאין לקיחה היינו ללשון

"ויקח" מחלוקת.כמו לשון אלא אחרים במקומות מובא È‡Â˙‡האמור ¿ƒ»
¯‰fa18, העניינים פנימיות לפי קורח מחלוקת של המשמעות ˜¯Áלגבי «…«…«

,‡Ï‡ÓNÏ ‡ÈÓÈc ‡ÙeÏÈÁ „aÚÓÏ ‡Úa חילוף לעשות רצה קורח ¿»¿∆¿«ƒ»ƒƒ»ƒ¿»»
לשמאל  ימין z˙Â‡של ‡ÏÈÚÏc ‡e˜Èz ‡ÙÏÁ‡Ï B‡19 או ¿«¿»»ƒ»ƒ¿≈»¿«»

להלן. שיבואר וכפי ותחתון, עליון תיקון להחליף

Ôe˜Èz‰ ¯„Ò ,‰p‰cÏ‡ ˙BÏÙË ˙B¯e·b‰L ‡e‰ ‰Le„˜a ¿ƒ≈≈∆«ƒƒ¿»∆«¿¿≈∆
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כג

'b ,gxw zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È‰Èאבֹותינּו עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' ¿ƒֱֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

מו"ח 1וגֹו' כ"ק ׁשּמבאר מה וידּוע . ְְְֵֶַַָָ

חכמהּֿובינה 2אדמּו"ר  הם ּדאבֹותינּו ׁשּבּנפׁש.3, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּמֹוחין, ענין ּכללּות על קאי ׁשאבֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ראּיה  הם ׁשענינם חכמהּֿובינה, הם ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּובפרטּיּות

ׁשּכתּוב 4ּוׁשמיעה  ּכמֹו ּוראּו5, עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְְִֵֵֶֶָָָ

ּוכתיב  אּלה, ּברא אלקינּו6מי הוי' יׂשראל ׁשמע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּכאׁשר  עּמנּו גֹו' יהי הּבּקׁשה ותֹוכן אחד. ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהוי'

ּבבחינת  ׁשּמאיר ּכפי ׁשהאֹור אבֹותינּו, עם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהיה

ּגם  ויאיר ויתּגּלה יּומׁש אבֹותינּו, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמֹוחין

הּוא  האדם עיקר ּכי עּמנּו, ׁשּזהּו ׁשּבּלב, ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּמּדֹות

(מּדֹות) זעירֿאנּפין עבֹודת 7ּבחינת עיקר ׁשּלכן , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

הּמּדֹות  ז' את לברר היא מֹוחין 8האדם ּדהּנה, . ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

מּזה,9ּומּדֹות  זה הפכּיים וגם נבּדלים הם ְְְִִִִִִֵֶֶַָָ

והתיּׁשבּות, ּבקרירּות הם ּבטבעם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָׁשהּמֹוחין

(ׁשּלכן  והתּפעלּות  ּבחמימּות הן ּבטבען ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָוהּמּדֹות

ּבׁשביל  הן והּמּדֹות לעצמֹו, הם הּמֹוחין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַהּנה

ׁשּביניהם,10הּזּולת) החילּוק הּוא ּכ ּכדי ועד , ְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּמתעּלמים  לאחרי ּדוקא היא הּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשהתּגּלּות

הּמֹוחין  ּבין הּמפסיק הּגרֹון ּבמיצר ְְִִִֵֵַַַַַַָהּמֹוחין

עּמנּו11לּמּדֹות  גֹו' יהי הּבּקׁשה היא זה ועל . ְְִִִִֶַַַַָָָ
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וש"נ).1) .169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפסה תרפ"ז תמוז ג' שיחת וראה - נז. ח, (סה"מ 2)מלכיםֿא תרצ"ב דשנת זה סד"ה

.(57 ע' תש"י סג. ע' ובכ"מ 3)תרצ"ב א]. [סז, ספ"ג (השני) שובה ד"ה שובה לשבת דרושים לקו"ת רפ"ג. תניא ראה

שם). בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק ובכ"מ.4)(הערת א. עה, משפטים כו.5)תו"א מ, ד.6)ישעי' ו, אוה"ת 7)ואתחנן ראה

שכח. ע' ואילך.8)ואתחנן ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תרצ"ב 9)ראה (סה"מ הנ"ל ה"א יהי ד"ה גם ראה

.(52 ע' תש"י ואילך. נו ואילך.10)ע' 218 ע' תרצ"ז סה"מ ובכ"מ.11)ראה ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המקדש  בית חנוכת בעת ישראל, קהל את המלך שלמה שבירך בברכות

נאמר: הראשון

'B‚Â eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È1. ועל ¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈¿
יצא  כאשר תרפ"ז תמוז ג' ביום שנשא במאמר הריי"צ הרבי חזר הזה הפסוק

גלותו  לעיר לנסוע ועמד הסוהר מבית

נקשר  זה פסוק ומאז קסטראמא,

ג' ביום הקשורים חסידות במאמרי

Î"˜תמוז  ¯‡·nL ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆¿»≈
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ2, ממאמרי באחד «¿

זה  פסוק על שלו החסידות

Ì‰ eÈ˙B·‡c השכל לכוחות רמז «¬≈≈
‰È·eŒ‰ÓÎÁ3LÙpaL המכונים »¿»ƒ»∆«∆∆

היוצרים  הכוחות הם כי 'אבות'

הרגש  (כוחות המידות את ו'מולידים'

˜‡Èשבנפש). eÈ˙B·‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆¬≈»≈
,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»ƒ¿««ƒ
מתייחס  'אבותינו' המושג כללי ובאופן

השכל  (כוחות המוחין חלקי לכל

'אבותינו'יותר eiË¯Ù·e˙שבנפש) ƒ¿»ƒ
ÌÈÚL ,‰È·eŒ‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»ƒ»∆ƒ¿»»

‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ Ì‰4, החכמה ≈¿ƒ»¿ƒ»
של  והכללית הראשונית הנקודה שהיא

שבה  לראיה, נמשלה שכלי רעיון כל

מלא  מבט אחת בבת מקבל הרואה

והבינה  רואה. שהוא מה כל על ושלם

הכללית  הנקודה של הסתעפות שהיא

שבה  לשמיעה, נמשלה רבים לפרטים

פרט  דברים קולט פרט האדם אחרי

·e˙kL BÓk5 התבוננות לגבי ¿∆»
כוחות באלוקות  שני באמצעות שהיא

שכתוב  כמו ראיה באמצעות אלה,

ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ
,‰l‡ ‡¯a ואומר מדייק והכתוב »»≈∆
וגם  שמיעה "וראו", באמצעות

·È˙Îe6'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ מדייק "שמע".והכתוב המשמעות ÔÎB˙Âואומר ¡…≈¬»»∆»¿∆

של  ‡·eÈ˙B,הפנימית ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ 'B‚ È‰È ‰Lwa‰««»»¿ƒƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
¯B‡‰L הנפש של והחיות הנשמה ÈÁ·a˙של ¯È‡nL ÈÙk ∆»¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«
ÔÈÁBn‰- ונעלה רב אור È‡ÈÂ¯שהוא ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ ,eÈ˙B·‡ «ƒ¬≈¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ

,·laL ˙Bcna Ìb למטה הן המידות הדרגות, סדר שלפי למרות ««ƒ∆«≈
האור  לגבי ומצומצם מועט הוא במידות המאיר האור כלל ובדרך מהמוחין

במוחין  כאן עניין e‰fLהמאיר נקרא קרוב enÚ,המידות של במשמעות ∆∆ƒ»
‰‡„Ìעצמנו אל  ¯˜ÈÚ Èk ונרגש ניכר הכי שלו והדבר ‰e‡במציאות ƒƒ«»»»

(˙BcÓ) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa7, ¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ
Â של אילו לקשר יותר שייכים המוחין

והמידות  ממנו, שחוץ מה עם האדם

כי  קטנות' 'פנים לאור נקראות ביחס

המאיר  האור במוחין, שמאיר הרב

ומצומצם  מועט הוא ≈«∆ÔÎlLבמידות
שעיקר  האדם מאחר של המציאות

המידות  היא B·Ú„˙עצמו ¯˜ÈÚƒ«¬«
¯¯·Ï ‡È‰ Ì„‡‰ לזכך לתקן, »»»ƒ¿»≈

Êולעדן  ˙‡˙Bcn‰ ידי 8' על ∆«ƒ
הטוב  והעלאת מהטוב הרע הפרדת

לקדושה.

ÔÈÁBÓ ,‰p‰c השכל כוחות ¿ƒ≈ƒ
˙BcÓe9 הרגש ‰Ìכוחות ƒ≈
ÌÈÏc· שוניםÌÈiÎÙ‰ Ì‚Â ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒƒ

ÔÈÁBn‰Lמנוגדים  ,‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆∆«ƒ
˙e¯È¯˜a Ì‰ ÌÚ·Ëa ללא ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

¿»¿e·MÈ˙‰Â¿ƒ˙,והתלהבות התרגשות 
רוגע  הם השכל של המאפיינים שכן

הדעת  ‰Ôויישוב ÔÚ·Ëa ˙Bcn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈
˙eÏÚt˙‰Â ˙eÓÈÓÁa עם «¬ƒ¿ƒ¿«¬

והתרגשות  חום ≈«∆(ÔÎlLהתלהבות,
,BÓˆÚÏ Ì‰ ÔÈÁBn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ≈¿«¿
הוא  בשכל עושה שהאדם השימוש

המוחין  פעולת ולכן עצמו לבין בינו

וברוגע  בשקט ‰Ôהיא ˙Bcn‰Â¿«ƒ≈
˙Ïef‰ ÏÈ·La מידת למשל כמו ƒ¿ƒ««

רק  אותה להפעיל שאפשר החסד

זולת  חסד,כשיש לו להשפיע שניתן

התלהבות  עם באה המידות ופעולת

‰e‡10)והתרגשות  Ck È„k „ÚÂ ,¿«¿≈»
˜eÏÈÁ‰ הגדול והמידות,בין Ì‰ÈÈaL,ההבדל elb˙‰L˙המוחין «ƒ∆≈≈∆∆ƒ¿«
˙Bcn‰ של ומורגשת הביטוי ניכרת בצורה È¯Á‡Ïהרגש ‡˜Âc ‡È‰ «ƒƒ«¿»¿«¬≈

ÔÈÁBn‰ ÌÈÓlÚ˙nL נעלם אלא בגילוי מאיר אינו השכל כאשר ∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ
˙BcnÏ ÔÈÁBn‰ ÔÈa ˜ÈÒÙn‰ ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓa11 שבראש השכל בין ¿≈««»««¿ƒ≈«ƒ«ƒ
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

ׁשּבין  החילּוק ׁשּלמרֹות אבֹותינּו, עם היה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

ּכפי  האֹור יאיר ּבּמּדֹות ּגם הּנה לּמּדֹות, ְִִִִִִֵַַַַָָהּמֹוחין

ּבּמּדֹות  ׁשההמׁשכה והינּו, מּמׁש. ּבּמֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמאיר

ּגם  אּלא הּמֹוחין, מחיצֹונּיּות רק לא ִִִִֵֶַַַָֹהיא

מאיר  ּבּמּדֹות ּגם הּנה ואז הּמֹוחין, ְְִִִִִִִֵֵַַַָמּפנימּיּות

ּפנימּיּות  ענין ׁשּזהּו ּבּמֹוחין, ׁשהּוא ּכפי ְְְִִִִִֶֶֶַַָהאֹור

מאיר 12הּמּדֹות  הּמֹוחין אֹור ּכאׁשר והּנה, . ְֲִִִִֵֵֶַַַ

ׁשייפין  לכל ּפליג לּבא אזי ׁשּנמׁש13ּבּמּדֹות, , ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּגידים, וׁשס"ה אברים רמ"ח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבכל

לאֿתעׂשה  מצֹות וׁשס"ה מצֹותֿעׂשה ,14רמ"ח ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים, לענין ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָועד

העיקר  ׁשהּוא מעׂשה היֹות 15ּובפרט ׁשעם והינּו, . ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבאיןֿערֹו ּבעילּוי הּוא ּבּמּדֹות ׁשּמאיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָׁשהאֹור

נמׁש מּכלֿמקֹום הּמעׂשה, מדרגת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָלגּבי

היא  זה ועל מעׂשה. ּבבחינת ּגם הּמּדֹות ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַמּבחינת

יּטׁשּנּו' ואל יעזבנּו 'אל הּבּקׁשה 16המ ׁש. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה עם זה לקּׁשר ויׁש קרח,17ב) וּיּקח ְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכבׁשאר  [ּדלא ואתּפלג אּונקלֹוס ְְְְְְְְְְִִִֵֵָֹותרּגם

ּפירׁש וכן ונסיב], וּיּקח, ׁשּמתרּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָהּמקֹומֹות

מּתֹו נחלק להיֹות אחר לצד עצמֹו לקח ְְְְִִִֵֶַַַַַָָרׁש"י:

ּבּזהר  ואיתא כּו'. למעּבד 18העדה ּבעא קרח , ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּתיקּונא  לאחלפא אֹו לׂשמאלא, ּדימינא ְְְִִִִִַָָָָָָָחילּופא

ותּתא  ּבקדּוׁשה 19ּדלעילא הּתיקּון סדר ּדהּנה, . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ונכללֹות  החסדים אל טפלֹות ׁשהּגבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהּוא
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וש"נ.12) ואילך. כט ע' תרצ"ב סה"מ גם וראה הנ"ל. ה"א יהי ד"ה ב 13)ראה רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

סל"א. אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, ב.14)(ברע"מ). קע, זח"א מי"ז.15)ראה פ"א אבות (המו"ל).16)ראה קצת חסר

פרשתנו.17) אוה"ת 18)ריש ואילך. א'שנח ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר במאמרי ונתבאר הובא א). (קעו, פרשתנו ריש

ואילך. קצב ע' תרס"ט סה"מ תשכג. ע' תשיח. ע' תרפה. ע' שם.19)פרשתנו בזהר - יהודה ר' דעת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך  ביטוי היא הזו הגשמית והמציאות צר שהוא הגרון נמצא שבלב למידות

השכל  עוד שכל כך כדי עד גדול והמידות השכל בין ההבדל הנפש שבכוחות

של  ופעולה התגלות להיות יכולה לא וניכרת גלויה בצורה ומאיר פועל

הגרון' ב'מיצר נעלם השכל שאור לאחר רק היא המידות והתגלות המידות,

השכל  בין והפסק מחיצה המהווה

שבלב. והמידות שבראש

‰Ê ÏÚÂ המוחין שבין מאחר ¿«∆
גדול  והבדל פער כזה יש והמידות

‰Lwa‰ ‡È‰ ֿ הקדושֿברוך מאת ƒ««»»
‰È‰הוא ¯L‡k enÚ 'B‚ È‰È¿ƒƒ»«¬∆»»

˙B¯ÓlL ,eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈∆«¿
ÔÈÁBn‰ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈«ƒ

,˙BcnÏ הן המידות ממנו שכתוצאה «ƒ
מהשכל  נמוכה יותר הרבה בדרגה

¯B‡‰ ¯È‡È ˙Bcna Ìb ‰p‰ של ƒ≈««ƒ»ƒ»
ÔÈÁBnaהנשמה  ¯È‡nL ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«ƒ

,eÈ‰Â .LnÓ הארת של זה מצב «»¿«¿
במידות הנשמה  כמו בדיוק במוחין

בשעה  של ÎLÓ‰‰L‰יתכן ∆««¿»»
¯˜המוחין  ‡Ï ‡È‰ ˙Bcna«ƒƒ…«

˙eiBˆÈÁÓ והתחתון הנמוך החלק ≈ƒƒ
Ìbשל  ‡l‡ ,ÔÈÁBn‰«ƒ∆»«

˙eiÓÈtÓ של והנעלה הגבוה החלק ƒ¿ƒƒ
Ê‡Â ,ÔÈÁBn‰ למדות נמשך כאשר «ƒ¿»

המוחין ועצמיות Ìbמפנימיות ‰p‰ƒ≈«
¯B‡‰ ¯È‡Ó ˙Bcna הנשמה של «ƒ≈ƒ»

e‰fL ,ÔÈÁBna ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«ƒ∆∆
˙Bcn‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ12 כי ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

מהמוחין  למטה הן המידות כלל בדרך

מהפנימיות  והמשכה הארה כשיש אבל

את  מגלה הדבר המוחין, של והעצמיות

וזה  המידות של והעצמיות הפנימיות

בנפש, ועמוקה גבוהה דרגה עם קשור

במידות  המאיר הנפש מאור למעלה

כלל. בדרך

¯B‡ ¯L‡k ,‰p‰Â של ‡ÈÊעצמן ‰ÔÈÁBnהפנימי ,˙Bcna ¯È‡Ó ¿ƒ≈«¬∆«ƒ≈ƒ«ƒ¬«
הזוהר  ÔÈÙÈÈLכלשון ÏÎÏ ‚ÈÏt ‡aÏ13, חיות את חולק הלב כלומר, ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ

הגוף הנפש  אברי לכל אותה המוחין CLÓpLומשפיע של הנשמה אור ∆ƒ¿»
מתפשט  במידות ÌÈ„Èb,ומתגלה המאיר ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ÏÎa¿»««≈»ƒ¿»»ƒƒ

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ ÔÈÚ ‡e‰L14, ∆ƒ¿«««ƒ¿¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆
שמספרם  המצוות כל בקיום ביטוי לידי בא במידות המאיר הנפש שאור היינו

האדם  גוף של והגידים האברים למספר המאירה ÚÂ„מקביל המוחין שהארת ¿«
מגיעה  ‰ÌÈLe·l,במידות ÔÈÚÏ היא בהם הנפש של הביטוי אמצעי ¿ƒ¿««¿ƒ

שהם  לפעול כדי Ë¯Ù·eמתלבשת ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ מבין «¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»
הכוונה  עצמם, הלבושים בלבוש שלושת הנפש הארת להתפשטות כאן

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰L ‰NÚÓ15. «¬∆∆»ƒ»
¯B‡‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â של ¿«¿∆ƒ¡∆»

‰e‡הנשמה  ˙Bcna ¯È‡nL אור ∆≈ƒ«ƒ
והוא  מאד ŒÔÈ‡aLנעלה  ÈeÏÈÚa¿ƒ∆¿≈

CB¯Ú והשוואה יחס כל Èa‚Ïללא ¬¿«≈
,‰NÚn‰ ˙‚¯„Ó המעשה שהרי «¿≈«««¬∆

הנפש  לאור ביחס חיצוני דבר הוא

המוחין ÌB˜ÓŒÏkÓעצמה  כאשר ƒ»»
מאירים  אזי עצמם עצמם במידות

Ìb ˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«
‰NÚÓ ˙ÈÁ·a שבמידות והרגש ƒ¿ƒ««¬∆

בקיום  ביטוי לידי ובא ומתפשט נמשך

בפועל. במעשה Ê‰המצוות ÏÚÂ¿«∆
‰Lwa‰ CLÓ‰ ‡È‰ שהאור ƒ∆¿≈««»»

המוחין  הם ב'אבותינו' המאיר

ייפסק  לא המידות אל נמשך ומהמוחין

Ï‡Âבמידות  e·ÊÚÈ Ï‡'«««¿≈¿«
'epLhÈ16 ויתפשט יוסיף אלא ƒ¿≈

בדיבור  במחשבה, גם ויתגלה

קיום  של במעשה, ובמיוחד ובמעשה,

המצוות.

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
·e˙kM17השבוע ÁwiÂבפרשת ∆»«ƒ«

ÒBÏ˜e‡ Ìb¯˙Â ,Á¯…̃«¿ƒ¿≈¿¿
‚Ït˙‡Â מחלוקת [Ïc‡לשון ¿ƒ¿¿≈¿…

Ìb¯˙nL ˙BÓB˜n‰ ¯‡L·k¿ƒ¿»«¿∆¿«¿≈
·ÈÒÂ ,ÁwiÂ לקיחה ÔÎÂלשון ,[ «ƒ«¿»ƒ¿≈
È"L¯ L¯Èt את המושג כאן ≈≈«ƒ

‡Á¯"ויקח": „ˆÏ BÓˆÚ Á˜Ï»««¿¿««≈
'eÎ ‰„Ú‰ CBzÓ ˜ÏÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿»ƒ»≈»

רק  הכוונה שאין לקיחה היינו ללשון

"ויקח" מחלוקת.כמו לשון אלא אחרים במקומות מובא È‡Â˙‡האמור ¿ƒ»
¯‰fa18, העניינים פנימיות לפי קורח מחלוקת של המשמעות ˜¯Áלגבי «…«…«

,‡Ï‡ÓNÏ ‡ÈÓÈc ‡ÙeÏÈÁ „aÚÓÏ ‡Úa חילוף לעשות רצה קורח ¿»¿∆¿«ƒ»ƒƒ»ƒ¿»»
לשמאל  ימין z˙Â‡של ‡ÏÈÚÏc ‡e˜Èz ‡ÙÏÁ‡Ï B‡19 או ¿«¿»»ƒ»ƒ¿≈»¿«»

להלן. שיבואר וכפי ותחתון, עליון תיקון להחליף

Ôe˜Èz‰ ¯„Ò ,‰p‰cÏ‡ ˙BÏÙË ˙B¯e·b‰L ‡e‰ ‰Le„˜a ¿ƒ≈≈∆«ƒƒ¿»∆«¿¿≈∆
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קרח  אבל ּבימינא), ּתדיר אכליל (ׂשמאלא ְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבהם

א  להפריד ׁשּיהיּורצה  - החסדים מן הּגבּור ֹות ת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

מּזה, יתרה ּגם אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבמדרגה

טפלים  יהיּו והחסדים  עיקר, יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשהּגבּורֹות

וכּו' נענׁש זה ּובגלל מהן, ּומקּבלים .20אליהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ראה  ּומה היה, פּקח קרח הרי להבין, צרי ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹא

זה  ּבזה 21לׁשטּות והּבאּור את 22. ראה ׁשּקרח , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הן  ׁשּׁשם ּבׁשרׁשן, ׁשהן ּכפי הּגבּורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבחינת

סדר  ּדהּנה ּבזה, והענין מהחסדים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשּתחילה  ּבאֹופן הּוא הּמדרגֹות ּבכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָההמׁשכה

ּוכמֹו הּגילּוי. ּבא ואחרּֿכ העלם, להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָצרי

ׁשּתחלה  ּבעֹולמֹות, להאיר הּקו ּגילּוי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבראׁשית

הּצמצּום  ׁשּלפני האֹור ּכי הּצמצּום, להיֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַָָצרי

מקֹום  נֹותן ואינֹו מהעֹולמֹות, למעלה ְְְֵֵֵַָָָָהּוא

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹולמֹות, 23למציאּות ְְְִִִֵֶַָָָ

הּמציאּות, ּכל את ממּלא ּפׁשּוט עליֹון אֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

העֹולמֹות, ּומציאּות לעמידת מקֹום היה ְְֲִִַַָָָָָֹולא

ׁשּנסּתּלק  הראׁשֹון, הּצמצּום להיֹות הּוצר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָולכן

להיֹות  יכֹול היה אחרּֿכ ורק לגמרי, ְְְְִֵַַַַָָָָָהאֹור

ועד  הּמדרגֹות, ּבכל ּגם הּוא וכן הּקו. ְְְְִֵֵַַַַַַָּגילּוי

ּכמאמר  הּתחּתֹון, הּזה ּבעֹולם ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשּנמׁש

ז"ל  ּדבריׁשא 24רּבֹותינּו עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָ
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ואילך).20) 171 ע' חנ"ג (תו"מ סי"א המאמר שלאחרי בשיחה גם ראה - הענין ז.21)לשלימות טז, פרשתנו פירש"י

ואילך.22) ב נד, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. .18 שבהערה ב.23)דרושים ענף ויושר) עיגולים (דרוש א שבת 24)שער

ב. עז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰a ˙BÏÏÎÂ ÌÈ„ÒÁ‰ הוא האלוקי האור על וההעלם הצמצום שורש «¬»ƒ¿ƒ¿»»∆

שהתכלית  וכיוון החסד, במידת הוא וההשפעה הגילוי ושורש הגבורה במידת

כך  ועל 'תיקון', נקרא ההעלם גילוי ולגלות, להאיר היא העליונה והכוונה

כאן  'התכללות'מבואר שיש הוא הקדושה בצד הרגיל ה'תיקון' שסדר

(מושג  בזו זו המידות והתחברות

שמתאפיין  הקדושה בצד שקיים

שורר  הקדושה שבהיפך בעוד באחדות,

כך  עצמה), בפני היא מידה וכל  פירוד

המידות  שאר מכל כלולה מידה שכל

יש  למשל, החסד, שבמידת באופן

וכן  שבחסד' 'גבורה שבחסד', 'חסד

של  והרצוי הרגיל והסדר הלאה,

יגבר  והגילוי שהחסד הוא זה 'תיקון'

מכך  כתוצאה והצמצום הגבורה על

החסדים  אל טפלות יהיו שהגבורות

(ובלשון  בתוכן ונכללות העיקר שיהיו

È„z¯הזוהר  ÏÈÏÎ‡ ‡Ï‡ÓN¿»»«¿ƒ»ƒ
‡ÈÓÈa- הגבורה השמאל מידת ƒƒ»

שמובא  כמו השמאל בצד שהיא

ימינא, דרועא 'חסד אליהו' ב'פתח

תמיד  נכלל - שמאלא' דרועא גבורה

החסד), מידת – ˜¯Áבימין Ï·‡¬»…«
ÔÓ ˙B¯e·b‰ ˙‡ „È¯Ù‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ‰ יהיו לא שגבורות – «¬»ƒ
אלא  אליו וטפלות בחסד כלולות

,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‚¯„Óa eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈«¿»
,‰fÓ ‰¯˙È Ìb B‡ בלבד זו לא «¿≈»ƒ∆

אלא  בחסד כלולות יהיו לא שהגבורות

,¯˜ÈÚ eÈ‰È ˙B¯e·b‰L∆«¿ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÌÈÏÙË eÈ‰È ÌÈ„ÒÁ‰Â¿«¬»ƒƒ¿¿≈ƒ¬≈∆

,Ô‰Ó ÌÈÏa˜Óe החסדים שגם כך ¿«¿ƒ≈∆
מהותם  את וישנו מהגבורות יושפעו

גבורה  של Ê‰למהות ÏÏ‚·e של ה'תיקון' סדרי לשנות הרצון צד עקב ƒ¿«∆
קורח  eÎÂ'הקדושה, LÚ20,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ .ÁwÙ Á¯˜ È¯‰ ∆¡«¿«»ƒ¿»ƒ¬≈…«ƒ≈«

‰È‰ שהדרך והבין ידע הגבורות ובוודאי את להכליל היא והרצוייה הנכונה »»
Ê‰בחסדים, ˙eËLÏ ‰‡¯ ‰Óe21 הסדרים את ולהפך לשנות ניסיון של »»»ƒ¿∆

הללו?

‰Êa ¯e‡a‰Â22Ô‰L ÈÙk ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁa ˙‡ ‰‡¯ Á¯wL , ¿«≈»∆∆…«»»∆¿ƒ««¿¿ƒ∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ô‰ ÌML ,ÔL¯La קורח של המוטעה הרצון ¿»¿»∆»≈¿«¿»≈«¬»ƒ

את  ראה שהוא מכך נבע להיפך, ולא בגבורות יוכללו שהחסדים לכך לגרום

בשורשן  ומאחר בשורשן שהן כפי מהחסדים,הגבורות למעלה הן הגבורות

יהיו  שהחסדים הוא הרצוי המצב במידות שירדו כפי שגם בטעות חשב הוא

החסדים. מעל יהיו והגבורות לגבורות טפלים

‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â אור ההתגלות של וההשפעה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆««¿»»
לדרגה  מדרגה ˆ¯CÈאלוקי ‰ÏÈÁzL ÔÙB‡a ‡e‰ ˙B‚¯„n‰ ÏÎa¿»««¿≈¿∆∆¿ƒ»»ƒ

ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï המדריגה של ƒ¿∆¿≈
‰ÈeÏÈbהעליונה, ‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»«ƒ

ממנה. שלמטה המדריגה אל ממנה

BÓÎe של ההתגלות מסדר לדוגמא ¿
האור  של השתלשלות' ה'סדר התחלת

לדרגההאלוקי  ÈL‡¯a¿≈ƒ˙מדרגה
‰Âwבתחילת  ÈeÏÈb האלוקי האור ƒ««

דק לקו הנמשל È‡‰Ï¿»ƒ¯המצומצם
‰ÏÁzL ,˙BÓÏBÚa גילוי לפני »»∆¿ƒ»

הקו ‰ÌeˆÓvאור ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿
אין  הוא עצמו שמצד האלוקי האור של

מוגבל, ולא ‰‡B¯סופי Èk סוף האין ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó,המוגבליםBÈ‡Â ≈»»¿≈
ÌB˜Ó Ô˙B אפשרות˙e‡ÈˆÓÏ ≈»ƒ¿ƒ

ÏBÚ‰˙BÓ,המוגבליםBÓÎe »»¿
'ÌÈiÁ ıÚ'a ·e˙kL23 מכתבי ∆»¿≈«ƒ

לפני È‰L‰האריז"ל בתחילה, ∆»»
הראשון ÔBÈÏÚהצמצום ¯B‡∆¿

ËeLt'ו'ציור הגדרה מכל נעלה »
‡ÏÂ ,˙e‡Èˆn‰ Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»«¿ƒ¿…

ÌB˜Ó ‰È‰ ואפשרות מקום נתינת »»»
˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙„ÈÓÚÏ«¬ƒ«¿ƒ»»

ומוגבלת, מוגדרת ≈«¿ÔÎÏÂשמציאותם
ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«ƒ¿

¯B‡‰ ˜lzÒpL ,ÔBL‡¯‰ ֿ האין »ƒ∆ƒ¿«≈»
ונתעלם  כלל,È¯Ó‚Ïסוף האיר ולא ¿«¿≈

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ CkŒ¯Á‡ ˜¯Â¿«««»»»»ƒ¿
Âw‰ ÈeÏÈb האיןֿסוף לאור ביחס ומצומצם מועט אור כאמור, שהוא, ƒ««

‰B‚¯„n˙הבליֿגבול. ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ממדריגה מעבר שבכל הבאות ¿≈«¿»««¿≈
העלם, לאחר  בא הגילוי אחריה לבאה ÌÏBÚaאחת Ìb CLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»«»»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ביותר והתחתון הנחות העולם הגשמי, הזה בעולם שגם «∆««¿
גילוי  בא אחרֿכך ורק העלם יש שתחילה הוא הדברים שסדר »¬»¿Ó‡Ók¯מצינו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯24 על עומד שהיה יהודה רב את מצא זירא שרבי בגמרא «≈«
של  בחללו דבר בכל אותו ישאל ואם מבודחת דעתו והיתה חמיו בית פתח

מהלכות  שחורות) הן כלל (שבדרך העיזים טעם מה לו: ואמר לו, יאמר עולם

לו: וענה אחריהן הולכות לבנות) הן כלל (שבדרך והכבשים העדר, בראש
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

ּדכתיב  נהֹורא, והדר ֿ 25חׁשֹוכא (ואחר ערב ויהי ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ

הּגבּורֹות  ׁשׁשרׁש מּובן ּומּזה בקר. ויהי (ְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכ

הּוא  הּצמצ ּום ׁשהרי החסדים, לׁשרׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹקֹודם

ּבחינת  הּוא הּקו וגילּוי הּגבּורֹות, ְְְְִִִַַַַַּבחינת

הּגילּוי, אל קדם ׁשהּצמצּום וכיון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהחסדים,

ענין  והרי לחסדים, קֹודמֹות ׁשהּגבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָנמצא,

ּבמעלה  הּקדימה על מֹורה ּבקדּוׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּקדימה

את וחׁשיבּות  להגּביר רצה ׁשּקרח הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּגבּורֹות  מעלת מּצד הּימין, קו על הּׂשמאל ְְֲִִַַַַַַַַַָֹקו

החסדים. ֲִַַָעל

C‡ ּובאמיּתת ּגדֹולה, טעּות קרח טעה ּבאמת «ְֱֲִֶֶַַַָָָָֹ

קדימת  ּכי ההעלם, אל קֹודם הּגילּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהענין

לּגילּוי  ּבנֹוגע רק היא הּגילּוי אל ְְִִִִֵֶַַַַַהּצמצּום

ּבעֹולמֹות  הּגילּוי להיֹות ׁשאיֿאפׁשר  ְְִִִֶֶַָָָָָּבעֹולמֹות,

הּגילּוי  ענין אבל הּצמצּום, קדימת ְְְְֲִִִִַַַַָֹללא

 ֿ אֹור ׁשהיה הּצמצּום, לפני ּגם היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכׁשּלעצמֹו

כּו'. הּמציאּות מקֹום ּכל את ממּלא ְְְִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

הּכתּוב 26וכּידּוע  ּדּבר 27ּבפרּוׁש הוי' אלקים אל ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּבהן  הּׁשמֹות ג' נזּכרּו זה ׁשּבּכתּוב ארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוּיקרא

הּוא  ׁשּתחלה הּוא, והּסדר  העֹולם, ּבריאת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

האֹור  ּגילּוי על ׁשּמֹורה חסד, ּבחינת אֿל, ְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשם

החלל. מקֹום את ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיה

על  ׁשּמֹורה ּגבּורה, ּבחינת אלקים, ׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹואחרּֿכ

ּגילּוי  על ׁשּמֹורה הוי', ׁשם ואחרּֿכ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּצמצּום.

הרחמים  ענין ׁשהּוא הּצמצּום, אחר ׁשהאיר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּקו

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה מּדת 28(ועל עּמֹו ׁשיּתף ְְִִִֵֵֶַַַַָ

וכֹולל  ּוגבּורה חסד לאחרי ׁשּבא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָהרחמים),

ׁשהּקו  ׁשּזהּו כּו', מהם למעלה להיֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאֹותם,

ּולמעלה  ׁשּנתעּלם, מהאֹור למעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשרׁשֹו
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ועוד.25) ה. א, קצז.26)בראשית ע' הנ"ל תרס"ט סה"מ תשכא. ע' שם א.27)אוה"ת נ, א,28)תהלים בראשית פירש"י

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙Îc ,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·c ,ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·k25 ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈»¬»«¬«¿»ƒ¿ƒ

ככתוב  האור בא ואחרֿכך חושך היה (CkŒ¯Á‡Â)שבתחילה ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆¿««»
,¯˜· È‰ÈÂ.לגילוי קודם שההעלם L¯LLהרי Ô·eÓ ‰fÓe «¿ƒ…∆ƒ∆»∆…∆

˙B¯e·b‰ ההעלם נובע יותר ˜Ì„Bשמהם ‰ÌÈ„ÒÁנעלה L¯LÏ «¿≈¿…∆«¬»ƒ
הגילוי, נובע ≈¬∆È¯‰Lשמהם

ÌeˆÓv‰ ֿ האין האור של וההעלם «ƒ¿
‰B¯e·b˙,סוף  ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿

Âw‰ ÈeÏÈ‚Â מכן לאחר ‰e‡שהיה ¿ƒ««
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬»ƒ¿≈»
,ÈeÏÈb‰ Ï‡ Ì„˜ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿»«∆«ƒ
˙BÓ„B˜ ˙B¯e·b‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆«¿¿
‰ÓÈ„w‰ ÔÈÚ È¯‰Â ,ÌÈ„ÒÁÏ«¬»ƒ«¬≈ƒ¿««¿ƒ»

‰Le„˜a הדברים התרחשות בסדר ƒ¿»
‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„w‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿ƒ»¿«¬»

˙e·ÈLÁÂ קדם שהצמצום וכיוון «¬ƒ
הצמצום  שמעלת הוכחה זו הרי לגילוי

הגילוי. מעלת על גדולה

ÌÚh‰ e‰ÊÂ לכךהפנימיÁ¯wL ¿∆«««∆…«
Ï‡ÓO‰ Â˜ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ∆««¿…

,ÔÈÓi‰ Â˜ ÏÚ כך לידי ולהביא «««»ƒ
יהיה  והימין העיקר יהיה שהשמאל

אל  בו טפל ונכלל »vÓƒ„השמאל
ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÚ ˙B¯e·b‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿««¬»ƒ

לעיל. כמבואר שלהם, בשורש

˙Ó‡a C‡ בשורש שאכן למרות «∆¡∆
הגבורות  לחסדים הדברים קודמות

‰ÏB„b ˙eÚË Á¯˜ ‰ÚË בכך »»…«»¿»
טפלים  החסדים את לעשות שרצה

לגילוי  קדם שההעלם בגלל לגבורות

לגבי  ויתרון מעלה בו הגילוי,ויש

Ì„B˜ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ‰ ˙zÈÓ‡·e«¬ƒ«»ƒ¿»«ƒ≈
,ÌÏÚ‰‰ Ï‡ ממנו נעלה וממילא ∆«∆¿≈

צריכות  שהגבורות היא האמת ולכן

להיפך, ולא לחסדים טפלות Èkƒלהיות
ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„¿̃ƒ««ƒ¿∆«ƒ

לעיל Ú‚Baכמבואר ˜¯ ‡È‰ƒ«¿≈«
ÈeÏÈbÏ האלוקי האור של וההמשכה «ƒ

,˙BÓÏBÚa˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L »»∆ƒ∆¿»ƒ¿
˙ÓÈ„˜ ‡ÏÏ ˙BÓÏBÚa ÈeÏÈb‰«ƒ»»¿…¿ƒ«

ÌeˆÓv‰,הגילוי אל קדם הצמצום למעשה ‰ÈeÏÈbולכן ÔÈÚ Ï·‡ «ƒ¿¬»ƒ¿««ƒ
BÓˆÚlLk של והתפשטות התגלות ֿ בתור מהקדושֿברוך האלוקי האור ¿∆¿«¿
בעצמו  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהוא ‰È‰L ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ìb ‰È‰»»«ƒ¿≈«ƒ¿∆»»≈

'eÎ ˙e‡Èˆn‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ונתינת אפשרות היתה ולא ¿«≈∆»¿«¿ƒ
נעשה  כך אחר ורק אחרת למציאות עולמות מקום התהוות לצורך צמצום,

אבל  ממנו.מוגבלים, ונעלה לצמצום קודם הגילוי הדברים ומהות עצם מצד

Úe„iÎÂ26 החסידות ‰e˙k·בתורת Le¯Ùa27'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡ Ï‡ ¿«»«¿≈«»≈¡…ƒ¬»»
‰Ê ·e˙kaL ,ı¯‡ ‡¯˜iÂ ¯acƒ∆«ƒ¿»»∆∆¿»∆

˙BÓM‰ '‚ e¯kÊ ֿ "א הקדושים ƒ¿¿«≈
ו"הוי'" "אלוקים" ‰È˙‰ל", Ô‰aL∆»∆»¿»

¯„q‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a של ¿ƒ«»»¿«≈∆
בבריאת  הקדושים השמות פעולת

העולם  ÏÁzL‰והתהוות ,‡e‰∆¿ƒ»
‡e‰ באמצעות ‡ÏŒ,הפעולה ÌL≈≈

ÏÚ ‰¯BnL ,„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆∆«
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»∆»»≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒ¿«≈∆¿∆»»
לא  עדיין ואז הראשון הצמצום לפני

לעולמות. מקום ונתינת אפשרות היתה

CkŒ¯Á‡Â של הפעולה ÌLבאה ¿««»≈
,‰¯e·b ˙ÈÁa ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿»

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnL וההעלם ∆∆««ƒ¿
האפשרות  את שיצר איןֿסוף האור של

מוגבלים. עולמות »»¿Œ¯Á‡Âלבריאת
Ck של הפעולה ‰ÈÂ',באה ÌL »≈¬»»

"אֿל" שם כמו גילוי של שם הוא שאף

Âw‰ ÈeÏÈb ÏÚ ‰¯BnL האור ∆∆«ƒ««
הנמשל  כאמור המצומצם דק, לקו

‰ÌeˆÓv,לעיל, ¯Á‡ ¯È‡‰L∆≈ƒ«««ƒ¿
ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L מידת ∆ƒ¿«»«¬ƒ

אחרי  שבאה והגבורה התפארת החסד

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ)28 ¿«∆»¿«≈«
את  ברא הקדושֿברוךֿהוא שבתחילה

אלוקים, בשם הדין, במידת העולם

להתקיים  יכול העולם שאין וכשראה

זו  cÓ˙בדרך BnÚ ÛzÈLƒ≈ƒƒ«
‡aL ,(ÌÈÓÁ¯‰ הרחמים עניין »«¬ƒ∆»

הוי' בשם ÒÁ„שמקורו È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆
B˙BÈ‰Ï ,Ì˙B‡ ÏÏBÎÂ ‰¯e·‚e¿»¿≈»ƒ¿

,'eÎ Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ כמבואר ¿«¿»≈∆
שמידת  החסידות היא בתורת הרחמים

וכדי  ביחד, וגבורה חסד של שילוב

שלמעלה  כוח נדרש הפכיים ואפילו שונים דברים שני יחד ולכלול לשלב

Âw‰Lמשניהם  e‰fL האור לגבי מצומצם אור היותו שלפני עם האיןֿסוף ∆∆∆««
זאת  בכל ÌlÚ˙pLהצמצום, ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ BL¯L בתחילה והאיר »¿¿«¿»≈»∆ƒ¿«≈
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קרח  אבל ּבימינא), ּתדיר אכליל (ׂשמאלא ְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבהם

א  להפריד ׁשּיהיּורצה  - החסדים מן הּגבּור ֹות ת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

מּזה, יתרה ּגם אֹו עצמן, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבמדרגה

טפלים  יהיּו והחסדים  עיקר, יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשהּגבּורֹות

וכּו' נענׁש זה ּובגלל מהן, ּומקּבלים .20אליהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ראה  ּומה היה, פּקח קרח הרי להבין, צרי ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹא

זה  ּבזה 21לׁשטּות והּבאּור את 22. ראה ׁשּקרח , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הן  ׁשּׁשם ּבׁשרׁשן, ׁשהן ּכפי הּגבּורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבחינת

סדר  ּדהּנה ּבזה, והענין מהחסדים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשּתחילה  ּבאֹופן הּוא הּמדרגֹות ּבכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָההמׁשכה

ּוכמֹו הּגילּוי. ּבא ואחרּֿכ העלם, להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָצרי

ׁשּתחלה  ּבעֹולמֹות, להאיר הּקו ּגילּוי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבראׁשית

הּצמצּום  ׁשּלפני האֹור ּכי הּצמצּום, להיֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַָָצרי

מקֹום  נֹותן ואינֹו מהעֹולמֹות, למעלה ְְְֵֵֵַָָָָהּוא

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹולמֹות, 23למציאּות ְְְִִִֵֶַָָָ

הּמציאּות, ּכל את ממּלא ּפׁשּוט עליֹון אֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

העֹולמֹות, ּומציאּות לעמידת מקֹום היה ְְֲִִַַָָָָָֹולא

ׁשּנסּתּלק  הראׁשֹון, הּצמצּום להיֹות הּוצר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָולכן

להיֹות  יכֹול היה אחרּֿכ ורק לגמרי, ְְְְִֵַַַַָָָָָהאֹור

ועד  הּמדרגֹות, ּבכל ּגם הּוא וכן הּקו. ְְְְִֵֵַַַַַַָּגילּוי

ּכמאמר  הּתחּתֹון, הּזה ּבעֹולם ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשּנמׁש

ז"ל  ּדבריׁשא 24רּבֹותינּו עֹולם, ׁשל ּכברּיתֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָ
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ואילך).20) 171 ע' חנ"ג (תו"מ סי"א המאמר שלאחרי בשיחה גם ראה - הענין ז.21)לשלימות טז, פרשתנו פירש"י

ואילך.22) ב נד, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. .18 שבהערה ב.23)דרושים ענף ויושר) עיגולים (דרוש א שבת 24)שער

ב. עז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰a ˙BÏÏÎÂ ÌÈ„ÒÁ‰ הוא האלוקי האור על וההעלם הצמצום שורש «¬»ƒ¿ƒ¿»»∆

שהתכלית  וכיוון החסד, במידת הוא וההשפעה הגילוי ושורש הגבורה במידת

כך  ועל 'תיקון', נקרא ההעלם גילוי ולגלות, להאיר היא העליונה והכוונה

כאן  'התכללות'מבואר שיש הוא הקדושה בצד הרגיל ה'תיקון' שסדר

(מושג  בזו זו המידות והתחברות

שמתאפיין  הקדושה בצד שקיים

שורר  הקדושה שבהיפך בעוד באחדות,

כך  עצמה), בפני היא מידה וכל  פירוד

המידות  שאר מכל כלולה מידה שכל

יש  למשל, החסד, שבמידת באופן

וכן  שבחסד' 'גבורה שבחסד', 'חסד

של  והרצוי הרגיל והסדר הלאה,

יגבר  והגילוי שהחסד הוא זה 'תיקון'

מכך  כתוצאה והצמצום הגבורה על

החסדים  אל טפלות יהיו שהגבורות

(ובלשון  בתוכן ונכללות העיקר שיהיו

È„z¯הזוהר  ÏÈÏÎ‡ ‡Ï‡ÓN¿»»«¿ƒ»ƒ
‡ÈÓÈa- הגבורה השמאל מידת ƒƒ»

שמובא  כמו השמאל בצד שהיא

ימינא, דרועא 'חסד אליהו' ב'פתח

תמיד  נכלל - שמאלא' דרועא גבורה

החסד), מידת – ˜¯Áבימין Ï·‡¬»…«
ÔÓ ˙B¯e·b‰ ˙‡ „È¯Ù‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ‰ יהיו לא שגבורות – «¬»ƒ
אלא  אליו וטפלות בחסד כלולות

,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‚¯„Óa eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈«¿»
,‰fÓ ‰¯˙È Ìb B‡ בלבד זו לא «¿≈»ƒ∆

אלא  בחסד כלולות יהיו לא שהגבורות

,¯˜ÈÚ eÈ‰È ˙B¯e·b‰L∆«¿ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÌÈÏÙË eÈ‰È ÌÈ„ÒÁ‰Â¿«¬»ƒƒ¿¿≈ƒ¬≈∆

,Ô‰Ó ÌÈÏa˜Óe החסדים שגם כך ¿«¿ƒ≈∆
מהותם  את וישנו מהגבורות יושפעו

גבורה  של Ê‰למהות ÏÏ‚·e של ה'תיקון' סדרי לשנות הרצון צד עקב ƒ¿«∆
קורח  eÎÂ'הקדושה, LÚ20,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ .ÁwÙ Á¯˜ È¯‰ ∆¡«¿«»ƒ¿»ƒ¬≈…«ƒ≈«

‰È‰ שהדרך והבין ידע הגבורות ובוודאי את להכליל היא והרצוייה הנכונה »»
Ê‰בחסדים, ˙eËLÏ ‰‡¯ ‰Óe21 הסדרים את ולהפך לשנות ניסיון של »»»ƒ¿∆

הללו?

‰Êa ¯e‡a‰Â22Ô‰L ÈÙk ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁa ˙‡ ‰‡¯ Á¯wL , ¿«≈»∆∆…«»»∆¿ƒ««¿¿ƒ∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ô‰ ÌML ,ÔL¯La קורח של המוטעה הרצון ¿»¿»∆»≈¿«¿»≈«¬»ƒ

את  ראה שהוא מכך נבע להיפך, ולא בגבורות יוכללו שהחסדים לכך לגרום

בשורשן  ומאחר בשורשן שהן כפי מהחסדים,הגבורות למעלה הן הגבורות

יהיו  שהחסדים הוא הרצוי המצב במידות שירדו כפי שגם בטעות חשב הוא

החסדים. מעל יהיו והגבורות לגבורות טפלים

‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â אור ההתגלות של וההשפעה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈∆««¿»»
לדרגה  מדרגה ˆ¯CÈאלוקי ‰ÏÈÁzL ÔÙB‡a ‡e‰ ˙B‚¯„n‰ ÏÎa¿»««¿≈¿∆∆¿ƒ»»ƒ

ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï המדריגה של ƒ¿∆¿≈
‰ÈeÏÈbהעליונה, ‡a CkŒ¯Á‡Â¿««»»«ƒ

ממנה. שלמטה המדריגה אל ממנה

BÓÎe של ההתגלות מסדר לדוגמא ¿
האור  של השתלשלות' ה'סדר התחלת

לדרגההאלוקי  ÈL‡¯a¿≈ƒ˙מדרגה
‰Âwבתחילת  ÈeÏÈb האלוקי האור ƒ««

דק לקו הנמשל È‡‰Ï¿»ƒ¯המצומצם
‰ÏÁzL ,˙BÓÏBÚa גילוי לפני »»∆¿ƒ»

הקו ‰ÌeˆÓvאור ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿
אין  הוא עצמו שמצד האלוקי האור של

מוגבל, ולא ‰‡B¯סופי Èk סוף האין ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó,המוגבליםBÈ‡Â ≈»»¿≈
ÌB˜Ó Ô˙B אפשרות˙e‡ÈˆÓÏ ≈»ƒ¿ƒ

ÏBÚ‰˙BÓ,המוגבליםBÓÎe »»¿
'ÌÈiÁ ıÚ'a ·e˙kL23 מכתבי ∆»¿≈«ƒ

לפני È‰L‰האריז"ל בתחילה, ∆»»
הראשון ÔBÈÏÚהצמצום ¯B‡∆¿

ËeLt'ו'ציור הגדרה מכל נעלה »
‡ÏÂ ,˙e‡Èˆn‰ Ïk ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆»«¿ƒ¿…

ÌB˜Ó ‰È‰ ואפשרות מקום נתינת »»»
˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙„ÈÓÚÏ«¬ƒ«¿ƒ»»

ומוגבלת, מוגדרת ≈«¿ÔÎÏÂשמציאותם
ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«ƒ¿

¯B‡‰ ˜lzÒpL ,ÔBL‡¯‰ ֿ האין »ƒ∆ƒ¿«≈»
ונתעלם  כלל,È¯Ó‚Ïסוף האיר ולא ¿«¿≈

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ CkŒ¯Á‡ ˜¯Â¿«««»»»»ƒ¿
Âw‰ ÈeÏÈb האיןֿסוף לאור ביחס ומצומצם מועט אור כאמור, שהוא, ƒ««

‰B‚¯„n˙הבליֿגבול. ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ממדריגה מעבר שבכל הבאות ¿≈«¿»««¿≈
העלם, לאחר  בא הגילוי אחריה לבאה ÌÏBÚaאחת Ìb CLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»«»»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ביותר והתחתון הנחות העולם הגשמי, הזה בעולם שגם «∆««¿
גילוי  בא אחרֿכך ורק העלם יש שתחילה הוא הדברים שסדר »¬»¿Ó‡Ók¯מצינו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯24 על עומד שהיה יהודה רב את מצא זירא שרבי בגמרא «≈«
של  בחללו דבר בכל אותו ישאל ואם מבודחת דעתו והיתה חמיו בית פתח

מהלכות  שחורות) הן כלל (שבדרך העיזים טעם מה לו: ואמר לו, יאמר עולם

לו: וענה אחריהן הולכות לבנות) הן כלל (שבדרך והכבשים העדר, בראש
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

ּדכתיב  נהֹורא, והדר ֿ 25חׁשֹוכא (ואחר ערב ויהי ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ

הּגבּורֹות  ׁשׁשרׁש מּובן ּומּזה בקר. ויהי (ְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכ

הּוא  הּצמצ ּום ׁשהרי החסדים, לׁשרׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹקֹודם

ּבחינת  הּוא הּקו וגילּוי הּגבּורֹות, ְְְְִִִַַַַַּבחינת

הּגילּוי, אל קדם ׁשהּצמצּום וכיון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהחסדים,

ענין  והרי לחסדים, קֹודמֹות ׁשהּגבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָנמצא,

ּבמעלה  הּקדימה על מֹורה ּבקדּוׁשה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּקדימה

את וחׁשיבּות  להגּביר רצה ׁשּקרח הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּגבּורֹות  מעלת מּצד הּימין, קו על הּׂשמאל ְְֲִִַַַַַַַַַָֹקו

החסדים. ֲִַַָעל

C‡ ּובאמיּתת ּגדֹולה, טעּות קרח טעה ּבאמת «ְֱֲִֶֶַַַָָָָֹ

קדימת  ּכי ההעלם, אל קֹודם הּגילּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהענין

לּגילּוי  ּבנֹוגע רק היא הּגילּוי אל ְְִִִִֵֶַַַַַהּצמצּום

ּבעֹולמֹות  הּגילּוי להיֹות ׁשאיֿאפׁשר  ְְִִִֶֶַָָָָָּבעֹולמֹות,

הּגילּוי  ענין אבל הּצמצּום, קדימת ְְְְֲִִִִַַַַָֹללא

 ֿ אֹור ׁשהיה הּצמצּום, לפני ּגם היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכׁשּלעצמֹו

כּו'. הּמציאּות מקֹום ּכל את ממּלא ְְְִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

הּכתּוב 26וכּידּוע  ּדּבר 27ּבפרּוׁש הוי' אלקים אל ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּבהן  הּׁשמֹות ג' נזּכרּו זה ׁשּבּכתּוב ארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוּיקרא

הּוא  ׁשּתחלה הּוא, והּסדר  העֹולם, ּבריאת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

האֹור  ּגילּוי על ׁשּמֹורה חסד, ּבחינת אֿל, ְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשם

החלל. מקֹום את ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיה

על  ׁשּמֹורה ּגבּורה, ּבחינת אלקים, ׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹואחרּֿכ

ּגילּוי  על ׁשּמֹורה הוי', ׁשם ואחרּֿכ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּצמצּום.

הרחמים  ענין ׁשהּוא הּצמצּום, אחר ׁשהאיר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּקו

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה מּדת 28(ועל עּמֹו ׁשיּתף ְְִִִֵֵֶַַַַָ

וכֹולל  ּוגבּורה חסד לאחרי ׁשּבא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָהרחמים),

ׁשהּקו  ׁשּזהּו כּו', מהם למעלה להיֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאֹותם,

ּולמעלה  ׁשּנתעּלם, מהאֹור למעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשרׁשֹו
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·È˙Îc ,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯·c ,ÌÏBÚ ÏL B˙i¯·k25 ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈»¬»«¬«¿»ƒ¿ƒ

ככתוב  האור בא ואחרֿכך חושך היה (CkŒ¯Á‡Â)שבתחילה ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆¿««»
,¯˜· È‰ÈÂ.לגילוי קודם שההעלם L¯LLהרי Ô·eÓ ‰fÓe «¿ƒ…∆ƒ∆»∆…∆

˙B¯e·b‰ ההעלם נובע יותר ˜Ì„Bשמהם ‰ÌÈ„ÒÁנעלה L¯LÏ «¿≈¿…∆«¬»ƒ
הגילוי, נובע ≈¬∆È¯‰Lשמהם

ÌeˆÓv‰ ֿ האין האור של וההעלם «ƒ¿
‰B¯e·b˙,סוף  ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿

Âw‰ ÈeÏÈ‚Â מכן לאחר ‰e‡שהיה ¿ƒ««
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬»ƒ¿≈»
,ÈeÏÈb‰ Ï‡ Ì„˜ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿»«∆«ƒ
˙BÓ„B˜ ˙B¯e·b‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆«¿¿
‰ÓÈ„w‰ ÔÈÚ È¯‰Â ,ÌÈ„ÒÁÏ«¬»ƒ«¬≈ƒ¿««¿ƒ»

‰Le„˜a הדברים התרחשות בסדר ƒ¿»
‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„w‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿ƒ»¿«¬»

˙e·ÈLÁÂ קדם שהצמצום וכיוון «¬ƒ
הצמצום  שמעלת הוכחה זו הרי לגילוי

הגילוי. מעלת על גדולה

ÌÚh‰ e‰ÊÂ לכךהפנימיÁ¯wL ¿∆«««∆…«
Ï‡ÓO‰ Â˜ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ∆««¿…

,ÔÈÓi‰ Â˜ ÏÚ כך לידי ולהביא «««»ƒ
יהיה  והימין העיקר יהיה שהשמאל

אל  בו טפל ונכלל »vÓƒ„השמאל
ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÚ ˙B¯e·b‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿««¬»ƒ

לעיל. כמבואר שלהם, בשורש

˙Ó‡a C‡ בשורש שאכן למרות «∆¡∆
הגבורות  לחסדים הדברים קודמות

‰ÏB„b ˙eÚË Á¯˜ ‰ÚË בכך »»…«»¿»
טפלים  החסדים את לעשות שרצה

לגילוי  קדם שההעלם בגלל לגבורות

לגבי  ויתרון מעלה בו הגילוי,ויש

Ì„B˜ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ‰ ˙zÈÓ‡·e«¬ƒ«»ƒ¿»«ƒ≈
,ÌÏÚ‰‰ Ï‡ ממנו נעלה וממילא ∆«∆¿≈

צריכות  שהגבורות היא האמת ולכן

להיפך, ולא לחסדים טפלות Èkƒלהיות
ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„¿̃ƒ««ƒ¿∆«ƒ

לעיל Ú‚Baכמבואר ˜¯ ‡È‰ƒ«¿≈«
ÈeÏÈbÏ האלוקי האור של וההמשכה «ƒ

,˙BÓÏBÚa˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L »»∆ƒ∆¿»ƒ¿
˙ÓÈ„˜ ‡ÏÏ ˙BÓÏBÚa ÈeÏÈb‰«ƒ»»¿…¿ƒ«

ÌeˆÓv‰,הגילוי אל קדם הצמצום למעשה ‰ÈeÏÈbולכן ÔÈÚ Ï·‡ «ƒ¿¬»ƒ¿««ƒ
BÓˆÚlLk של והתפשטות התגלות ֿ בתור מהקדושֿברוך האלוקי האור ¿∆¿«¿
בעצמו  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהוא ‰È‰L ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ìb ‰È‰»»«ƒ¿≈«ƒ¿∆»»≈

'eÎ ˙e‡Èˆn‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ונתינת אפשרות היתה ולא ¿«≈∆»¿«¿ƒ
נעשה  כך אחר ורק אחרת למציאות עולמות מקום התהוות לצורך צמצום,

אבל  ממנו.מוגבלים, ונעלה לצמצום קודם הגילוי הדברים ומהות עצם מצד

Úe„iÎÂ26 החסידות ‰e˙k·בתורת Le¯Ùa27'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡ Ï‡ ¿«»«¿≈«»≈¡…ƒ¬»»
‰Ê ·e˙kaL ,ı¯‡ ‡¯˜iÂ ¯acƒ∆«ƒ¿»»∆∆¿»∆

˙BÓM‰ '‚ e¯kÊ ֿ "א הקדושים ƒ¿¿«≈
ו"הוי'" "אלוקים" ‰È˙‰ל", Ô‰aL∆»∆»¿»

¯„q‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a של ¿ƒ«»»¿«≈∆
בבריאת  הקדושים השמות פעולת

העולם  ÏÁzL‰והתהוות ,‡e‰∆¿ƒ»
‡e‰ באמצעות ‡ÏŒ,הפעולה ÌL≈≈

ÏÚ ‰¯BnL ,„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆∆«
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»∆»»≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒ¿«≈∆¿∆»»
לא  עדיין ואז הראשון הצמצום לפני

לעולמות. מקום ונתינת אפשרות היתה

CkŒ¯Á‡Â של הפעולה ÌLבאה ¿««»≈
,‰¯e·b ˙ÈÁa ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿»

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnL וההעלם ∆∆««ƒ¿
האפשרות  את שיצר איןֿסוף האור של

מוגבלים. עולמות »»¿Œ¯Á‡Âלבריאת
Ck של הפעולה ‰ÈÂ',באה ÌL »≈¬»»

"אֿל" שם כמו גילוי של שם הוא שאף

Âw‰ ÈeÏÈb ÏÚ ‰¯BnL האור ∆∆«ƒ««
הנמשל  כאמור המצומצם דק, לקו

‰ÌeˆÓv,לעיל, ¯Á‡ ¯È‡‰L∆≈ƒ«««ƒ¿
ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L מידת ∆ƒ¿«»«¬ƒ

אחרי  שבאה והגבורה התפארת החסד

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ)28 ¿«∆»¿«≈«
את  ברא הקדושֿברוךֿהוא שבתחילה

אלוקים, בשם הדין, במידת העולם

להתקיים  יכול העולם שאין וכשראה

זו  cÓ˙בדרך BnÚ ÛzÈLƒ≈ƒƒ«
‡aL ,(ÌÈÓÁ¯‰ הרחמים עניין »«¬ƒ∆»

הוי' בשם ÒÁ„שמקורו È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆
B˙BÈ‰Ï ,Ì˙B‡ ÏÏBÎÂ ‰¯e·‚e¿»¿≈»ƒ¿

,'eÎ Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ כמבואר ¿«¿»≈∆
שמידת  החסידות היא בתורת הרחמים

וכדי  ביחד, וגבורה חסד של שילוב

שלמעלה  כוח נדרש הפכיים ואפילו שונים דברים שני יחד ולכלול לשלב

Âw‰Lמשניהם  e‰fL האור לגבי מצומצם אור היותו שלפני עם האיןֿסוף ∆∆∆««
זאת  בכל ÌlÚ˙pLהצמצום, ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ BL¯L בתחילה והאיר »¿¿«¿»≈»∆ƒ¿«≈
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- הראׁשֹון ׁשּבּׁשרׁש ונמצא, כּו'. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹמהּצמצּום

ּבנֹוגע  ׁשּגם זאת, ועֹוד ההעלם. אל קֹודם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּגילּוי

קדימת  עלֿידי להיֹות ׁשּמּוכרח ּבעֹולמֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָלגילּוי

ׁשהרי  הּצמצּום, אל קֹודם הּגילּוי 29הּצמצּום, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

הּצמצּום  ּדכּונת הּגילּוי, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָהּצמצּום

ּבכדי  אּלא חסֿוׁשלֹום, הּצמצּום ׁשּיּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה

ׁשּכל  ּומאחר  כּו', אֹור  ּגילּוי  אחרּֿכ ְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

ּבהכרח  ּגילּוי, ׁשּיהיה ּבׁשביל היא הּצמצּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּכונת

קדימת  להיֹות צריכה ׁשּבּה ּבּמדרגה ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר

לאמ  הּנה הּגילּוי, אל ּדבר הּצמצּום ׁשל ּתתֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונמצא, הּצמצּום. ּכונת ׁשהּוא הּגילּוי, ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָקֹודם

הּבחינה  מּצד רק לא היתה קרח ׁשל ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּטעּותֹו

 ֿ האֹורֿאין מּצד הינּו, מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

קֹודם  החלל מקֹום את ממּלא ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶַָָָָסֹוף

ההׁשּתלׁשלּות, ּבחינת מּצד ּגם אּלא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָהּצמצּום,

ּכונת  מּצד הּנה ּבפֹועל, הּצמצּום קֹודם ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּׁשם

ּבעֹולם  ּגם הּוא וכן הּגילּוי. קֹודם ְְִִֵֵַַַָָהּצמצּום,

ּבריׁשא  הּוא ּבפֹועל ׁשהּסדר ׁשאף ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָלמּטה,

ויהי  ערב ויהי ׁשּכתּוב ּכמֹו נהֹורא, והדר ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָחׁשֹוכא

ּבׁשביל  היא ערב' ּד'יהי ההעלם ּכונת הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹבקר,

אחד', ּד'יֹום להּגילּוי ועד בקר', ּד'יהי ְְְְְִִִֶֶַַַָֹהּגילּוי

ּו'בקר' מ'ערב' למעלה .30ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶַָֹ

נתּבאר e‡·e¯ג) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבכל  ההמׁשכה ׁשּסדר ְְְֵֵֶֶַַָָָלעיל

להיֹות  צרי ׁשּתחלה ּבאֹופן הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּמדרגֹות

ּבנפׁש ּגם הּוא וכן הּגילּוי. ּבא ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהעלם,

ׁשּיּומׁש ׁשּכדי הּמֹוחין, ּבהמׁשכת ּוכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהאדם,

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מהּבחינה הּׂשכל אֹור ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויתּגּלה

 ֿ ועל כּו'. העלם ׁשל ענין ּתחלה להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָצרי

צרי ּבּמּדֹות, יּומׁש הּמֹוחין ׁשאֹור ּכדי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּדרֿזה

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

שם.29) תרס"ט סה"מ ואילך.30)ראה 221 ע' תש"ד סה"מ ואילך. תתקצז ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  גבול, "אֿל",ללא בשם eÎ'שקשור ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏe שבא ¿«¿»≈«ƒ¿

סוף  כי אלקים, בשם הקשורה הגבורה, היא ממידת והכוונה התכלית סוף

בצמצום  ולא הקו אור בהארת נשלמת זו ותכלית בעולמות, אלוקות גילוי

להלן. יותר בפרטיות שיתבאר כפי L¯MaLכשלעצמו, ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«…∆
Ï‡ Ì„B˜ ÈeÏÈb‰ - ÔBL‡¯‰»ƒ«ƒ≈∆

ÌÏÚ‰‰ הגילוי דבר של ולאמיתו «∆¿≈
שלא  מההעלם, של נעלה כטעותו

הגבורות  שורש מעלת שבגלל קורח

(גילוי) החסדים שורש על (העלם)

הגבורות. הוא העיקר

ÈeÏÈ‚Ï Ú‚Ba ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈««ƒ
˙BÈ‰Ï Á¯ÎenL ˙BÓÏBÚa»»∆¿»ƒ¿

,ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ È„ÈŒÏÚ הרי ש «¿≈¿ƒ««ƒ¿
יכולים  ולא לקבל יכולים לא העולמות

כשמאיר  בלתי להתקיים איןֿסוף אור

‡Ïמוגבל  Ì„B˜ ÈeÏÈb‰«ƒ≈∆
È¯‰L ,ÌeˆÓv‰29ÌeˆÓv‰ «ƒ¿∆¬≈«ƒ¿

‡e‰ ומטרה ענין אלא לא עצמה בפני

היא  ותכליתו כוונתו ÏÈ·Laƒ¿ƒכל
dÈ‡ ÌeˆÓv‰ ˙eÎc ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿«»««ƒ¿≈»

ÌeˆÓv‰ ¯‡MiL גילוי יהיה ולא ∆ƒ»≈«ƒ¿
È„Îaאלוקות  ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»ƒ¿≈

¯B‡ ÈeÏÈb CkŒ¯Á‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆««»ƒ
'eÎ,העולמות ערך »»≈Á‡Óe¯שלפי

˙Âk ÏkL והתכלית של המטרה ∆»«»«
‰È‰iL ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈««∆«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ daL ‰‚¯„na««¿≈»∆»¿ƒ»ƒ¿
,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„¿̃ƒ««ƒ¿∆«ƒ

יכול  לא הצמצום גילוי,וללא להיות

נעלה  הצמצום זו במדרגה ולכאורה

c·¯מהגילוי  ÏL B˙zÓ‡Ï ‰p‰ƒ≈«¬ƒ»∆»»
זו  במדרגה ÔÈÚעצמה גם Ì„B˜≈ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ ˙Âk ‡e‰L ,ÈeÏÈb‰«ƒ∆«»««ƒ¿
ולא  המטרה הוא שהעיקר מובן שהרי

ÏLהאמצעי. B˙eÚhL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»∆
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ Á¯…̃«»¿»…«ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»
„vÓ ,eÈ‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿ƒ«
‡lÓÓ ‰È‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈∆»»¿«≈
Ì„B˜ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡∆¿∆»»∆

,ÌeˆÓv‰ הצמצום ולא הגילוי הוא שהעיקר בוודאי זו בחינה שמצד «ƒ¿
˜Ì„Bוההעלם ÌML ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈÁa „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«¿ƒ««ƒ¿«¿¿∆»≈

ÏÚBÙa ÌeˆÓv‰ ונסתר נעלם הבליֿגבול האיןֿסוף שהאור לאחר ורק «ƒ¿¿«
לכאורה  קודם הצמצום הדברים שבסדר וכיוון הקו, אור של גילוי להיות יכול

לגילוי, ביחס הצמצום של והמעלה  היתרון על הוכחה גם vÓ„זו ‰p‰ƒ≈ƒ«
,ÌeˆÓv‰ ˙Âkמיועד הצמצום שלשמה ‰ÈeÏÈbהמטרה Ì„B˜ שהרי «»««ƒ¿≈«ƒ

כדי  היא הצמצום של הכוונה כל

הגילוי. שיהיה

,‰hÓÏ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»»¿«»
¯„q‰L Û‡L התרחשות של ∆«∆«≈∆

LÈ¯a‡הדברים ‡e‰ ÏÚBÙa¿«¿≈»
,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ בתחילה ¬»«¬«¿»

אור ואחרֿכך e˙kL·חושך BÓk¿∆»
˙Âk È¯‰ ,¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆¬≈«»«
‡È‰ '·¯Ú È‰È'c ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿¿ƒ∆∆ƒ
,'¯˜· È‰È'c ÈeÏÈb‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ…∆

ÈeÏÈb‰Ï „ÚÂ,עצמו הגילוי בעניין ¿«¿«ƒ
ערב" "ויהי של הן והמטרה הכוונה

בוקר" "ויהי של והן (הצמצום)

הגדול הגילוי היא ¿ÌBÈ'c(הגילוי)
'·¯Ú'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,'„Á‡∆»∆¿«¿»≈∆∆

'¯˜·'e30 החסידות בתורת כמבואר …∆
יותר  נעלה גילוי הוא ש"יום"

מ"בוקר".

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»«¬«
,Ì„‡‰ לעיל האמור של המשמעות »»»

בעבודה  להעלם, ביחס הגילוי במעלת

אדם  כל של ≈p‰c¿ƒ‰הרוחניתֿנפשית
‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆≈∆««¿»»
מלמעלה  האלוקי האור של הגילוי

‰B‚¯„n˙למטה  ÏÎa החל ¿»««¿≈
של  וההארה ההתפשטות מהתחלת

מהקדושֿברוךֿהוא  האלוקי האור

ÏÁzL‰בעצמו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿≈¿««»
Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeÏÈb‰ ‡a»«ƒ¿≈«

BÓÎe ,Ì„‡‰ LÙa למשל ¿∆∆»»»¿
˙ÎLÓ‰a והתגלותÔÈÁBn‰ ¿«¿»««ƒ

האדם, CLÓeiLמנפש È„kL∆¿≈∆¿«
‰ÈÁa‰Ó ÏÎO‰ ¯B‡ ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆«≈∆≈«¿ƒ»

ÏÎO‰Ó,בנפש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
השכל שמשם  שורש CÈ¯»̂ƒהוא

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈
CLÓeÈ ÔÈÁBn‰ ¯B‡L È„k ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'eÎ ויתגלה וירד ¿«∆∆∆¿≈∆«ƒ¿«

ÌÏÚ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙Bcna אור של המוחין וההסתר «ƒ»ƒƒ¿¿ƒ»«∆¿≈
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

הּגרֹון  מיצר ׁשעלֿידי ההעלם ּתחלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהיֹות

א) סעיף היא 31(כנ"ל ההעלם ּכונת אמנם, . ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּגרֹון, ּדמיצר ּבהעלם ּוכמֹו הּגילּוי, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּבׁשביל

ויתּגּלה  יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה היא ּבזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

ׁשּכּונת  ּכׁשם ּבּמּדֹות, ּגם הּמֹוחין אֹור ְְִִִֵֶַַַַַָָויאיר

הּגילּוי  להיֹות יּוכל ׁשעלֿידֹו ּכדי היא ְְְִִִִֵֶַַַַָהּצמצּום

ָָּבעֹולמֹות.

LÈÂ הּצמצּום ּכונת ּבענין ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשהּצמצּום ידּוע הרי הּגילּוי, ְְֲִִִִֵֶַַַָּבׁשביל

ּגילּוי  ּבעֹולמֹות להיֹות ׁשּיּוכל ּבׁשביל רק ְְִִִִֶַַָָֹלא

ּגילּוי הּק ּגם להיֹות יּוכל ׁשעלֿידיֿזה אּלא ו, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

היה  לא ׁשּמּצּדֹו הּצמצּום, ׁשּלפני  ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹאֹורֿאיןֿסֹוף

חיים' ּב'עץ וכּמבאר העֹולמֹות. לעמידת 32מקֹום ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

סילּוק  ּבדר הּצמצּום להיֹות ׁשהּוצר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַהּטעם

ולא  קצר, קו והאיר חזר ואחרּֿכ לגמרי ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹהאֹור

ּכי  קצר, קו ויּׁשאר האֹור יתמעט ׁשרק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

היה  לא לגמרי, האֹור סילּוק היה לא ְְִִֵַָָָָָֹֹאיּלּו

לאחרי  אבל העֹולמֹות. התהּוּות להיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָאפׁשר

המׁשכת  לקּבל יכֹולים אזי העֹולמֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשּנתהּוּו

כּו' הּזיּכּו ׁשעלֿידי  מּזה, ויתרה הּקו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָוגילּוי

ועד  מהּקו, ׁשּלמעלה האֹור את ּגם לקּבל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָיכֹולים

ּבענין  ּגם הּוא וכן הּצמצּום. ׁשּלפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלהאֹור

ההעלם  עלֿידי ּבמּדֹות הּמֹוחין אֹור ְְְִִֵֵֶַַַַַַָהמׁשכת

הּגילּוי, ּבׁשביל היא ׁשּכּונתֹו הּגרֹון ְְִִִִֵֶַַַַָָָּדמיצר

רק  לא ּבּמּדֹות נמׁש להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה 

הּגרֹון, מיצר עלֿידי ׁשּנתצמצם ּכפי הּמֹוחין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאֹור

מּמׁש, ּבּמֹוחין ׁשּמאיר ּכפי הּמֹוחין אֹור ּגם ְִִִִֵֶֶַַַַָָאּלא

ׁשּמאיר  הּמֹוחין ּפנימּיּות ּגילּוי ענין ְְִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּזהּו

א). סעיף (כנ"ל הּמּדֹות ְְִִִִִַּבפנימּיּות

לעיל e‰ÊÂד) ׁשּנתּבאר ּכמֹו אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו הוי' יהי ¿∆ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

היא  והּבּקׁשה הּמּדֹות, על קאי ו'עּמנּו' הּמֹוחין, על קאי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁש'אבֹותינּו'

והינּו, ּבּמּדֹות, ּגם ויאיר ויתּגּלה יּומׁש הּמֹוחין, ּבבחינת ׁשּמאיר ּכפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהאֹור
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ואילך.31) רמז ע' תרס"ה ואילך. עא ע' תרנ"ה סה"מ ג.32)ראה ענף סוף א שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„ÈŒÏÚL31˙Âk ,ÌÓ‡ . ∆«¿≈≈««»¿ƒ»¿»«»«

ÌÏÚ‰‰ שלו והתכלית ÌÏÚ‰aהמטרה BÓÎe ,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ «∆¿≈ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿∆¿≈
,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc המוחין אור על ומסתיר המטרה ek‰L‰שמעלים ¿≈««»∆««»»

‰È‡והתכלית ‰Êaאלא כשלעצמו וההסתר ההעלם ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰לא »∆ƒ∆«¿≈∆
¯B‡ ¯È‡ÈÂ ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ
ÌLk ,˙Bcna Ìb ÔÈÁBn‰«ƒ««ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ ˙ekL האור של ∆«»««ƒ¿
הבריאה  בשביל È„kהאלוקי ‡È‰ƒ¿≈

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ B„ÈŒÏÚL∆«»«ƒ¿«ƒ
.˙BÓÏBÚa»»

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÏÈ·La ÌeˆÓv‰ ˙Âk ÔÈÚa¿ƒ¿««»««ƒ¿ƒ¿ƒ

,ÈeÏÈb‰ באריכות לעיל כמבואר «ƒ
עצמו  הצמצום של והתכלית שהמטרה

הגילוי  Úe„Èהיא È¯‰ בתורת ¬≈»«
Ï‡החסידות  ‡e‰ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿…

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ∆«ƒ¿
Âw‰ ÈeÏÈb ˙BÓÏBÚa שהאיר »»ƒ««

ŒÈ„ÈŒÏÚLהצמצום,לאחר  ‡l‡∆»∆«¿≈
Œ¯B‡ ÈeÏÈb Ìb ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê∆«ƒ¿«ƒ
,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

BcvnL הבליֿגבול האור Ï‡מצד ∆ƒƒ…
‰È‰ ואפשרות מקֹום נתינת »»ָ

˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ לאחר ועתה, «¬ƒ«»»
גם  להתגלות הצמצום, יכול הזה האור

ÌÈÈÁ'בעולם. ıÚ'a ¯‡·nÎÂ32 ¿«¿…»¿≈«ƒ
h‰˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰L ÌÚ «««∆¿«ƒ¿

¯B‡‰ ˜eÏÈÒ C¯„a ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿∆∆ƒ»
È¯Ó‚Ï שההבדל בחסידות כמבואר ¿«¿≈

האיןֿסוף  באור הראשון הצמצום בין

המדרגות  שאר בכל הרבים לצמצומים

בדרך  היה הראשון שהצמצום הוא

הם  הצמצום ושאר והעלם, סילוק

כאן  מבואר כך ועל בלבד, האור מיעוט

סילוק  בדרך היה »»¿Œ¯Á‡Âשהצמצום
¯È‡‰Â ¯ÊÁ Ck של חדשה הארה »»«¿≈ƒ

˜¯L ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,¯ˆ˜ Â«̃»»¿…¿∆∆«
¯B‡‰ ËÚÓ˙Èהבליֿגבול¯‡MÈÂ ƒ¿«≈»¿ƒ»≈

‰È‰ ‡Ï elÈ‡ Èk ,¯ˆ˜ Â«̃»»ƒƒ…»»
¯B‡‰ ˜eÏÈÒ הבליֿגבול,È¯Ó‚Ï ƒ»¿«¿≈

˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿»ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ עוד כל כי ƒ¿«»»

לא  בגילוי, מאיר הבליֿגבול האור

מוגבלים. עולמות של התהוות להיות ee‰˙pLיכולה È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆ƒ¿«
˙BÓÏBÚ‰,קיימים כבר ÌÈÏBÎÈוהם ÈÊ‡המוגבלים Ïa˜Ïהעולמות »»¬«¿ƒ¿«≈

את  בתוכם ולהכיל fÓ‰,לקלוט ‰¯˙ÈÂ ,Âw‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««ƒ≈»ƒ∆
'eÎ CekÈf‰ È„ÈŒÏÚL נעשית ומציאותם מתבררים שהעולמות לאחר ∆«¿≈«ƒ

ומעודנת  זכה Ïa˜Ïיותר ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ Ìb«∆»∆¿«¿»
ÈÙlL ¯B‡‰Ï „ÚÂ ,Âw‰Ó≈««¿«¿»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ הבריאה כוונת נשלמת וכך «ƒ¿
עולמות  בתוך יאיר מוגבל בלתי שאור

מוגבלים.

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
È„ÈŒÏÚ ˙BcÓa ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ«ƒ«¿≈

ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰ שעניינו «∆¿≈¿≈««»
באריכות  לעיל ««»∆B˙ekLנתבאר

והצמצום  המיעוט של באור ותכליתו

‰ÈeÏÈb,המוחין  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ההעלם ידי על דווקא ∆«¿≈∆

‡Ï ˙Bcna CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿»«ƒ…
ÔÈÁBn‰ ¯B‡ מועטת ¯˜ במידה ««ƒ

ŒÏÚומוגבלת  ÌˆÓˆ˙pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«¿≈«
Ìb ‡l‡ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„È¿≈≈««»∆»«
¯È‡nL ÈÙk ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ¿ƒ∆≈ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,LnÓ ÔÈÁBna«ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈbƒ¿ƒƒ«ƒ

n‰ ˙eiÓÈÙa ¯È‡nL˙Bc ∆≈ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) לעיל כמבואר ¿ƒ

ועצמיות  פנימיות לעומק, שהכוונה

המוחין.

e‰ÊÂ הבקשה „) של הפנימי התוכן ¿∆
enÚוהתפילה  eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»

BÓk ,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈¿
'eÈ˙B·‡'L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆¬≈

È‡˜ הכוונה,ÔÈÁBn‰ ÏÚ שהם »≈««ƒ
המידות  את המולידים ה'אבות'

È‡˜ 'enÚ'Â הכוונה˙Bcn‰ ÏÚ ¿ƒ»»≈««ƒ
עצמו, האדם ‰È‡שהן ‰Lwa‰Â¿««»»ƒ

˙ÈÁ·a ¯È‡nL ÈÙk ¯B‡‰L∆»¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«
,ÔÈÁBn‰ המוחין ופנימיות עצם «ƒ
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- הראׁשֹון ׁשּבּׁשרׁש ונמצא, כּו'. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹמהּצמצּום

ּבנֹוגע  ׁשּגם זאת, ועֹוד ההעלם. אל קֹודם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּגילּוי

קדימת  עלֿידי להיֹות ׁשּמּוכרח ּבעֹולמֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָלגילּוי

ׁשהרי  הּצמצּום, אל קֹודם הּגילּוי 29הּצמצּום, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

הּצמצּום  ּדכּונת הּגילּוי, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָהּצמצּום

ּבכדי  אּלא חסֿוׁשלֹום, הּצמצּום ׁשּיּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה

ׁשּכל  ּומאחר  כּו', אֹור  ּגילּוי  אחרּֿכ ְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

ּבהכרח  ּגילּוי, ׁשּיהיה ּבׁשביל היא הּצמצּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּכונת

קדימת  להיֹות צריכה ׁשּבּה ּבּמדרגה ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר

לאמ  הּנה הּגילּוי, אל ּדבר הּצמצּום ׁשל ּתתֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונמצא, הּצמצּום. ּכונת ׁשהּוא הּגילּוי, ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָקֹודם

הּבחינה  מּצד רק לא היתה קרח ׁשל ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּטעּותֹו

 ֿ האֹורֿאין מּצד הינּו, מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

קֹודם  החלל מקֹום את ממּלא ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶַָָָָסֹוף

ההׁשּתלׁשלּות, ּבחינת מּצד ּגם אּלא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָהּצמצּום,

ּכונת  מּצד הּנה ּבפֹועל, הּצמצּום קֹודם ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּׁשם

ּבעֹולם  ּגם הּוא וכן הּגילּוי. קֹודם ְְִִֵֵַַַָָהּצמצּום,

ּבריׁשא  הּוא ּבפֹועל ׁשהּסדר ׁשאף ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָלמּטה,

ויהי  ערב ויהי ׁשּכתּוב ּכמֹו נהֹורא, והדר ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָחׁשֹוכא

ּבׁשביל  היא ערב' ּד'יהי ההעלם ּכונת הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹבקר,

אחד', ּד'יֹום להּגילּוי ועד בקר', ּד'יהי ְְְְְִִִֶֶַַַָֹהּגילּוי

ּו'בקר' מ'ערב' למעלה .30ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶַָֹ

נתּבאר e‡·e¯ג) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבכל  ההמׁשכה ׁשּסדר ְְְֵֵֶֶַַָָָלעיל

להיֹות  צרי ׁשּתחלה ּבאֹופן הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּמדרגֹות

ּבנפׁש ּגם הּוא וכן הּגילּוי. ּבא ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהעלם,

ׁשּיּומׁש ׁשּכדי הּמֹוחין, ּבהמׁשכת ּוכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהאדם,

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מהּבחינה הּׂשכל אֹור ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויתּגּלה

 ֿ ועל כּו'. העלם ׁשל ענין ּתחלה להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָצרי

צרי ּבּמּדֹות, יּומׁש הּמֹוחין ׁשאֹור ּכדי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּדרֿזה
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שם.29) תרס"ט סה"מ ואילך.30)ראה 221 ע' תש"ד סה"מ ואילך. תתקצז ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  גבול, "אֿל",ללא בשם eÎ'שקשור ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏe שבא ¿«¿»≈«ƒ¿

סוף  כי אלקים, בשם הקשורה הגבורה, היא ממידת והכוונה התכלית סוף

בצמצום  ולא הקו אור בהארת נשלמת זו ותכלית בעולמות, אלוקות גילוי

להלן. יותר בפרטיות שיתבאר כפי L¯MaLכשלעצמו, ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«…∆
Ï‡ Ì„B˜ ÈeÏÈb‰ - ÔBL‡¯‰»ƒ«ƒ≈∆

ÌÏÚ‰‰ הגילוי דבר של ולאמיתו «∆¿≈
שלא  מההעלם, של נעלה כטעותו

הגבורות  שורש מעלת שבגלל קורח

(גילוי) החסדים שורש על (העלם)

הגבורות. הוא העיקר

ÈeÏÈ‚Ï Ú‚Ba ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈««ƒ
˙BÈ‰Ï Á¯ÎenL ˙BÓÏBÚa»»∆¿»ƒ¿

,ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ È„ÈŒÏÚ הרי ש «¿≈¿ƒ««ƒ¿
יכולים  ולא לקבל יכולים לא העולמות

כשמאיר  בלתי להתקיים איןֿסוף אור

‡Ïמוגבל  Ì„B˜ ÈeÏÈb‰«ƒ≈∆
È¯‰L ,ÌeˆÓv‰29ÌeˆÓv‰ «ƒ¿∆¬≈«ƒ¿

‡e‰ ומטרה ענין אלא לא עצמה בפני

היא  ותכליתו כוונתו ÏÈ·Laƒ¿ƒכל
dÈ‡ ÌeˆÓv‰ ˙eÎc ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿«»««ƒ¿≈»

ÌeˆÓv‰ ¯‡MiL גילוי יהיה ולא ∆ƒ»≈«ƒ¿
È„Îaאלוקות  ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»ƒ¿≈

¯B‡ ÈeÏÈb CkŒ¯Á‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆««»ƒ
'eÎ,העולמות ערך »»≈Á‡Óe¯שלפי

˙Âk ÏkL והתכלית של המטרה ∆»«»«
‰È‰iL ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈««∆«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ daL ‰‚¯„na««¿≈»∆»¿ƒ»ƒ¿
,ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„¿̃ƒ««ƒ¿∆«ƒ

יכול  לא הצמצום גילוי,וללא להיות

נעלה  הצמצום זו במדרגה ולכאורה

c·¯מהגילוי  ÏL B˙zÓ‡Ï ‰p‰ƒ≈«¬ƒ»∆»»
זו  במדרגה ÔÈÚעצמה גם Ì„B˜≈ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ ˙Âk ‡e‰L ,ÈeÏÈb‰«ƒ∆«»««ƒ¿
ולא  המטרה הוא שהעיקר מובן שהרי

ÏLהאמצעי. B˙eÚhL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»∆
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ Á¯…̃«»¿»…«ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»
„vÓ ,eÈ‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿ƒ«
‡lÓÓ ‰È‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈∆»»¿«≈
Ì„B˜ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡∆¿∆»»∆

,ÌeˆÓv‰ הצמצום ולא הגילוי הוא שהעיקר בוודאי זו בחינה שמצד «ƒ¿
˜Ì„Bוההעלם ÌML ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈÁa „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«¿ƒ««ƒ¿«¿¿∆»≈

ÏÚBÙa ÌeˆÓv‰ ונסתר נעלם הבליֿגבול האיןֿסוף שהאור לאחר ורק «ƒ¿¿«
לכאורה  קודם הצמצום הדברים שבסדר וכיוון הקו, אור של גילוי להיות יכול

לגילוי, ביחס הצמצום של והמעלה  היתרון על הוכחה גם vÓ„זו ‰p‰ƒ≈ƒ«
,ÌeˆÓv‰ ˙Âkמיועד הצמצום שלשמה ‰ÈeÏÈbהמטרה Ì„B˜ שהרי «»««ƒ¿≈«ƒ

כדי  היא הצמצום של הכוונה כל

הגילוי. שיהיה

,‰hÓÏ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»»¿«»
¯„q‰L Û‡L התרחשות של ∆«∆«≈∆

LÈ¯a‡הדברים ‡e‰ ÏÚBÙa¿«¿≈»
,‡¯B‰ ¯„‰Â ‡ÎBLÁ בתחילה ¬»«¬«¿»

אור ואחרֿכך e˙kL·חושך BÓk¿∆»
˙Âk È¯‰ ,¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆¬≈«»«
‡È‰ '·¯Ú È‰È'c ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿¿ƒ∆∆ƒ
,'¯˜· È‰È'c ÈeÏÈb‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ…∆

ÈeÏÈb‰Ï „ÚÂ,עצמו הגילוי בעניין ¿«¿«ƒ
ערב" "ויהי של הן והמטרה הכוונה

בוקר" "ויהי של והן (הצמצום)

הגדול הגילוי היא ¿ÌBÈ'c(הגילוי)
'·¯Ú'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,'„Á‡∆»∆¿«¿»≈∆∆

'¯˜·'e30 החסידות בתורת כמבואר …∆
יותר  נעלה גילוי הוא ש"יום"

מ"בוקר".

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»«¬«
,Ì„‡‰ לעיל האמור של המשמעות »»»

בעבודה  להעלם, ביחס הגילוי במעלת

אדם  כל של ≈p‰c¿ƒ‰הרוחניתֿנפשית
‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆≈∆««¿»»
מלמעלה  האלוקי האור של הגילוי

‰B‚¯„n˙למטה  ÏÎa החל ¿»««¿≈
של  וההארה ההתפשטות מהתחלת

מהקדושֿברוךֿהוא  האלוקי האור

ÏÁzL‰בעצמו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ»
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿≈¿««»
Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeÏÈb‰ ‡a»«ƒ¿≈«

BÓÎe ,Ì„‡‰ LÙa למשל ¿∆∆»»»¿
˙ÎLÓ‰a והתגלותÔÈÁBn‰ ¿«¿»««ƒ

האדם, CLÓeiLמנפש È„kL∆¿≈∆¿«
‰ÈÁa‰Ó ÏÎO‰ ¯B‡ ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆«≈∆≈«¿ƒ»

ÏÎO‰Ó,בנפש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
השכל שמשם  שורש CÈ¯»̂ƒהוא

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈
CLÓeÈ ÔÈÁBn‰ ¯B‡L È„k ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'eÎ ויתגלה וירד ¿«∆∆∆¿≈∆«ƒ¿«

ÌÏÚ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙Bcna אור של המוחין וההסתר «ƒ»ƒƒ¿¿ƒ»«∆¿≈
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g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw t"y

הּגרֹון  מיצר ׁשעלֿידי ההעלם ּתחלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהיֹות

א) סעיף היא 31(כנ"ל ההעלם ּכונת אמנם, . ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּגרֹון, ּדמיצר ּבהעלם ּוכמֹו הּגילּוי, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּבׁשביל

ויתּגּלה  יּומׁש ׁשעלֿידיֿזה היא ּבזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

ׁשּכּונת  ּכׁשם ּבּמּדֹות, ּגם הּמֹוחין אֹור ְְִִִֵֶַַַַַָָויאיר

הּגילּוי  להיֹות יּוכל ׁשעלֿידֹו ּכדי היא ְְְִִִִֵֶַַַַָהּצמצּום

ָָּבעֹולמֹות.

LÈÂ הּצמצּום ּכונת ּבענין ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשהּצמצּום ידּוע הרי הּגילּוי, ְְֲִִִִֵֶַַַָּבׁשביל

ּגילּוי  ּבעֹולמֹות להיֹות ׁשּיּוכל ּבׁשביל רק ְְִִִִֶַַָָֹלא

ּגילּוי הּק ּגם להיֹות יּוכל ׁשעלֿידיֿזה אּלא ו, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

היה  לא ׁשּמּצּדֹו הּצמצּום, ׁשּלפני  ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹאֹורֿאיןֿסֹוף

חיים' ּב'עץ וכּמבאר העֹולמֹות. לעמידת 32מקֹום ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

סילּוק  ּבדר הּצמצּום להיֹות ׁשהּוצר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַהּטעם

ולא  קצר, קו והאיר חזר ואחרּֿכ לגמרי ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹהאֹור

ּכי  קצר, קו ויּׁשאר האֹור יתמעט ׁשרק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

היה  לא לגמרי, האֹור סילּוק היה לא ְְִִֵַָָָָָֹֹאיּלּו

לאחרי  אבל העֹולמֹות. התהּוּות להיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָאפׁשר

המׁשכת  לקּבל יכֹולים אזי העֹולמֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשּנתהּוּו

כּו' הּזיּכּו ׁשעלֿידי  מּזה, ויתרה הּקו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָוגילּוי

ועד  מהּקו, ׁשּלמעלה האֹור את ּגם לקּבל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָיכֹולים

ּבענין  ּגם הּוא וכן הּצמצּום. ׁשּלפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלהאֹור

ההעלם  עלֿידי ּבמּדֹות הּמֹוחין אֹור ְְְִִֵֵֶַַַַַַָהמׁשכת

הּגילּוי, ּבׁשביל היא ׁשּכּונתֹו הּגרֹון ְְִִִִֵֶַַַַָָָּדמיצר

רק  לא ּבּמּדֹות נמׁש להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשעלֿידיֿזה 

הּגרֹון, מיצר עלֿידי ׁשּנתצמצם ּכפי הּמֹוחין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָאֹור

מּמׁש, ּבּמֹוחין ׁשּמאיר ּכפי הּמֹוחין אֹור ּגם ְִִִִֵֶֶַַַַָָאּלא

ׁשּמאיר  הּמֹוחין ּפנימּיּות ּגילּוי ענין ְְִִִִִִֵֶֶֶַַׁשּזהּו

א). סעיף (כנ"ל הּמּדֹות ְְִִִִִַּבפנימּיּות

לעיל e‰ÊÂד) ׁשּנתּבאר ּכמֹו אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו הוי' יהי ¿∆ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

היא  והּבּקׁשה הּמּדֹות, על קאי ו'עּמנּו' הּמֹוחין, על קאי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁש'אבֹותינּו'

והינּו, ּבּמּדֹות, ּגם ויאיר ויתּגּלה יּומׁש הּמֹוחין, ּבבחינת ׁשּמאיר ּכפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהאֹור
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ואילך.31) רמז ע' תרס"ה ואילך. עא ע' תרנ"ה סה"מ ג.32)ראה ענף סוף א שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„ÈŒÏÚL31˙Âk ,ÌÓ‡ . ∆«¿≈≈««»¿ƒ»¿»«»«

ÌÏÚ‰‰ שלו והתכלית ÌÏÚ‰aהמטרה BÓÎe ,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ «∆¿≈ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿∆¿≈
,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc המוחין אור על ומסתיר המטרה ek‰L‰שמעלים ¿≈««»∆««»»

‰È‡והתכלית ‰Êaאלא כשלעצמו וההסתר ההעלם ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰לא »∆ƒ∆«¿≈∆
¯B‡ ¯È‡ÈÂ ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ
ÌLk ,˙Bcna Ìb ÔÈÁBn‰«ƒ««ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ ˙ekL האור של ∆«»««ƒ¿
הבריאה  בשביל È„kהאלוקי ‡È‰ƒ¿≈

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ B„ÈŒÏÚL∆«»«ƒ¿«ƒ
.˙BÓÏBÚa»»

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÏÈ·La ÌeˆÓv‰ ˙Âk ÔÈÚa¿ƒ¿««»««ƒ¿ƒ¿ƒ

,ÈeÏÈb‰ באריכות לעיל כמבואר «ƒ
עצמו  הצמצום של והתכלית שהמטרה

הגילוי  Úe„Èהיא È¯‰ בתורת ¬≈»«
Ï‡החסידות  ‡e‰ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿…

˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ∆«ƒ¿
Âw‰ ÈeÏÈb ˙BÓÏBÚa שהאיר »»ƒ««

ŒÈ„ÈŒÏÚLהצמצום,לאחר  ‡l‡∆»∆«¿≈
Œ¯B‡ ÈeÏÈb Ìb ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê∆«ƒ¿«ƒ
,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

BcvnL הבליֿגבול האור Ï‡מצד ∆ƒƒ…
‰È‰ ואפשרות מקֹום נתינת »»ָ

˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ לאחר ועתה, «¬ƒ«»»
גם  להתגלות הצמצום, יכול הזה האור

ÌÈÈÁ'בעולם. ıÚ'a ¯‡·nÎÂ32 ¿«¿…»¿≈«ƒ
h‰˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰L ÌÚ «««∆¿«ƒ¿

¯B‡‰ ˜eÏÈÒ C¯„a ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿∆∆ƒ»
È¯Ó‚Ï שההבדל בחסידות כמבואר ¿«¿≈

האיןֿסוף  באור הראשון הצמצום בין

המדרגות  שאר בכל הרבים לצמצומים

בדרך  היה הראשון שהצמצום הוא

הם  הצמצום ושאר והעלם, סילוק

כאן  מבואר כך ועל בלבד, האור מיעוט

סילוק  בדרך היה »»¿Œ¯Á‡Âשהצמצום
¯È‡‰Â ¯ÊÁ Ck של חדשה הארה »»«¿≈ƒ

˜¯L ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,¯ˆ˜ Â«̃»»¿…¿∆∆«
¯B‡‰ ËÚÓ˙Èהבליֿגבול¯‡MÈÂ ƒ¿«≈»¿ƒ»≈

‰È‰ ‡Ï elÈ‡ Èk ,¯ˆ˜ Â«̃»»ƒƒ…»»
¯B‡‰ ˜eÏÈÒ הבליֿגבול,È¯Ó‚Ï ƒ»¿«¿≈

˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿»ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ עוד כל כי ƒ¿«»»

לא  בגילוי, מאיר הבליֿגבול האור

מוגבלים. עולמות של התהוות להיות ee‰˙pLיכולה È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆ƒ¿«
˙BÓÏBÚ‰,קיימים כבר ÌÈÏBÎÈוהם ÈÊ‡המוגבלים Ïa˜Ïהעולמות »»¬«¿ƒ¿«≈

את  בתוכם ולהכיל fÓ‰,לקלוט ‰¯˙ÈÂ ,Âw‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««ƒ≈»ƒ∆
'eÎ CekÈf‰ È„ÈŒÏÚL נעשית ומציאותם מתבררים שהעולמות לאחר ∆«¿≈«ƒ

ומעודנת  זכה Ïa˜Ïיותר ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ Ìb«∆»∆¿«¿»
ÈÙlL ¯B‡‰Ï „ÚÂ ,Âw‰Ó≈««¿«¿»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ הבריאה כוונת נשלמת וכך «ƒ¿
עולמות  בתוך יאיר מוגבל בלתי שאור

מוגבלים.

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
È„ÈŒÏÚ ˙BcÓa ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ«ƒ«¿≈

ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰ שעניינו «∆¿≈¿≈««»
באריכות  לעיל ««»∆B˙ekLנתבאר

והצמצום  המיעוט של באור ותכליתו

‰ÈeÏÈb,המוחין  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ההעלם ידי על דווקא ∆«¿≈∆

‡Ï ˙Bcna CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿»«ƒ…
ÔÈÁBn‰ ¯B‡ מועטת ¯˜ במידה ««ƒ

ŒÏÚומוגבלת  ÌˆÓˆ˙pL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«¿≈«
Ìb ‡l‡ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓ È„È¿≈≈««»∆»«
¯È‡nL ÈÙk ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ¿ƒ∆≈ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,LnÓ ÔÈÁBna«ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈt ÈeÏÈbƒ¿ƒƒ«ƒ

n‰ ˙eiÓÈÙa ¯È‡nL˙Bc ∆≈ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) לעיל כמבואר ¿ƒ

ועצמיות  פנימיות לעומק, שהכוונה

המוחין.

e‰ÊÂ הבקשה „) של הפנימי התוכן ¿∆
enÚוהתפילה  eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»

BÓk ,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈¿
'eÈ˙B·‡'L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆¬≈

È‡˜ הכוונה,ÔÈÁBn‰ ÏÚ שהם »≈««ƒ
המידות  את המולידים ה'אבות'

È‡˜ 'enÚ'Â הכוונה˙Bcn‰ ÏÚ ¿ƒ»»≈««ƒ
עצמו, האדם ‰È‡שהן ‰Lwa‰Â¿««»»ƒ

˙ÈÁ·a ¯È‡nL ÈÙk ¯B‡‰L∆»¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«
,ÔÈÁBn‰ המוחין ופנימיות עצם «ƒ
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לזה, זה ּבער אינם ּומּדֹות ׁשּמֹוחין ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאףֿעל ּֿפי

ההעלם  עלֿידי ּביניהם הפסק להיֹות צרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלכן

והּתפלה  הּבּקׁשה היא זה על הּנה הּגרֹון, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדמיצר 

ענין  והרי מּמׁש, הּמֹוחין אֹור יאיר ּבמּדֹות ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשּגם

נּסים  ׁשל ענין על אינֹו ענין 33הּתפלה על אּלא , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ההעלם  ׁשּכּונת לפי והינּו, הּטבע, ּבגדרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא

ּדמיצר  ההעלם ּגם ולכן הּגילּוי, ּבׁשביל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהיא

ה  אֹור ּגילּוי ּבׁשביל הּוא ּבּמּדֹות,הּגרֹון ּמֹוחין ְִִִִִַַַָ

מּמׁש. ּבּמֹוחין ׁשהּוא ּכפי האֹור ּבהם ׁשּיאיר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָועד

ּדהּנה  גֹו', אלקינּו הוי' יהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוזהּו

העצם  ׁשם הּוא ׁשּלמעלה 34הוי' האֹור ׁשהּוא , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָ

לסבלֹו, יכֹולים העֹולמֹות ׁשאין ְְְִֵֵֶָָָָָמהעֹולמֹות

הּנה  אלקים, ּדׁשם הּצמצּום ֿ ידי על ְְְֱִִִִֵֵֵַַָָֹּומּכלֿמקֹום

וחּיּותנּו ּכחנּו אלקינּו, נעׂשה הוי' וכּנ"ל 35ּגם , ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּגילּוי, ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת זה ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּמּצד

ּגם  ּבעֹולמ ֹות להאיר יכֹול הּצמצּום עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַָָָָהּנה

היּו לא מּצדֿעצמם ׁשהעֹולמֹות האֹור ְִִֶַַָָָָָֹּגילּוי

לסבלֹו. ְְְִָיכֹולים

והּבּקׁשה ÔÎÂה) הּתפלה ׁשּתקּוּים לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

האדם, ּבנפׁש לעבֹודה ּבנֹוגע ְְֲֵֶֶַַַָָָָָהּנ"ל

ּבּלבּוׁשים  וגם ּבּמּדֹות, הּמֹוחין אֹור ְְְִִִֶַַַַַׁשּיּומׁש

ּגם  ׁשּיקּוּים ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲִֶֶַַַַַָָּדמחׁשבה

עם  היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' יהי ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכפׁשּוטֹו:

ּבני  ּולכל יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָאבֹותינּו

ּבמֹוׁשבֹותם  אֹור יהיה .36יׂשראל ְְְְִִֵֶָָ
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א.33) נד, ברכות ואילך.34)ראה פס"א ח"א מו"נ ד'). בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה ראה 35)כסף

ובכ"מ. א. פ, פינחס ג. עג, בלק הנ"ל.36)לקו"ת תמוז ג' שיחת סיום וראה כג. יו"ד, בא (ע"פ)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,˙Bcna Ìb ¯È‡ÈÂ ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ««ƒ¿«¿∆««ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ ˙BcÓe ÔÈÁBnL והשוואה יחס ביניהם ואין ∆ƒƒ≈»¿∆∆∆»∆
לחלוטין  שונה מהות שהם בקרירות כיון הם המוחין שלכן לעיל (כמבואר

בחמימות) הן ‰ÒÙ˜והמידות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlLומחיצהÌ‰ÈÈa ∆»≈»ƒƒ¿∆¿≈≈≈∆
והמידות  המוחין ≈¿»È„ÈŒÏÚבין

‰p‰ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿≈««»ƒ≈
‰ÏÙz‰Â ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ«∆ƒ««»»¿«¿ƒ»
¯B‡ ¯È‡È ˙BcÓa ÌbL∆««ƒ»ƒ

LnÓ ÔÈÁBn‰ בפנימיות שהוא כפי «ƒ«»
‡BÈהמידות, ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈

ÌÈq ÏL ÔÈÚ ÏÚ33, שעליהם «ƒ¿»∆ƒƒ
שהתרחשו  לאחר מיוחדות ברכות תקנו

שיתרחש  מתפללים לא כלל בדרך אבל

הן ‡l‡נס  ÔÈÚהתפילות ÏÚ ∆»«ƒ¿»
,Ú·h‰ È¯„‚a ‡e‰L גם וכך ∆¿ƒ¿≈«∆«
והבקשה  התפילה שאור בעניננו

עצמו לא המוחין היא במידות יאיר

הטבע  מגדרי שלמעלה נס על תפילה

מיצר  של ההפסק שבאמת משום אלא

סתירה  אינו להעלים שענינו הגרון

נועד  הוא אדרבה אלא וגילוי להמשכה

ולגלות  ÈÙÏלהמשיך ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ekL∆«»««∆¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ìb ÔÎÏÂ ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿»≈««∆¿≈
ÏÈ·La ‡e‰ ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc¿≈««»ƒ¿ƒ
,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ¯B‡ ÈeÏÈbƒ«ƒ«ƒ

מלכתחילה  נועד הוא »¿ÚÂ„ולכך
Ì‰a ¯È‡iLבמדותÈÙk ¯B‡‰ ∆»ƒ»∆»¿ƒ

.LnÓ ÔÈÁBna ‡e‰L∆«ƒ«»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זו בבקשה ¿∆««∆»

,'B‚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È והכתוב ¿ƒ¬»»¡…≈
אלו  שמות בשני ונוקט "הוי'"מדייק

ÌLו"אלקינו" ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰p‰c¿ƒ≈¬»»≈
ÌˆÚ‰34, אל שמתייחס השם »∆∆

בעצמו  ‰‡B¯הקדושֿברוךֿהוא ‡e‰L הנעלה ÏÚÓlL‰האלוקי ∆»∆¿«¿»
,BÏ·ÒÏ ÌÈÏBÎÈ ˙BÓÏBÚ‰ ÔÈ‡L ˙BÓÏBÚ‰Ó אינו עצמו ומצד ≈»»∆≈»»¿ƒ¿»¿

בעולמות  ‡ÌÈ˜Ï,מתלבש ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«¿≈«ƒ¿¿≈¡…ƒ
e˙eiÁÂ eÁk ,eÈ˜Ï‡ ‰NÚ 'ÈÂ‰ Ìb ‰p‰35, שלמעשה ונמצא ƒ≈«¬»»«¬∆¡…≈…≈¿«≈

גילוי  לתוספת גורם וההעלם הצמצום

˙ekL ‰Ê „vnL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ«∆∆«»«
,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÏBÎÈ ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿»

˙BÓÏBÚa ¯È‡‰Ï המוגבליםÌb ¿»ƒ»»«
Œ„vÓ ˙BÓÏBÚ‰L ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»∆»»ƒ«
,BÏ·ÒÏ ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ÌÓˆÚ«¿»…»¿ƒ¿»¿

הראשון. הצמצום שלפני האור

Ìie˜zL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ (‰¿≈ƒ¿∆»∆¿«
Ï"p‰ ‰Lwa‰Â ‰ÏÙz‰ של «¿ƒ»¿««»»««

שהיא  כפי עמנו" אלוקינו ה' "יהי

,Ì„‡‰ LÙa ‰„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈«»¬»¿∆∆»»»
CLÓeiL ויתגלה ‡B¯ויאיר ∆¿«

Ì‚Â ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ יאיר «ƒ«ƒ¿«
הביטוי Le·laÌÈויתגלה  אמצעי «¿ƒ

הנפש  של eac¯והגילוי ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ
,‰NÚÓe אור שכאשר לעיל כמבואר «¬∆

מתפשט  הוא במידות מאיר המוחין

לידי  ובא המעשה בכוחות גם ומאיר

בפועל, המצוות בקיום »¿ÚÂ„ביטוי
È‰È :BËeLÙk Ìb Ìie˜iL∆¿««ƒ¿¿ƒ
‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»
Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈«««¿≈¿«

,eLhÈ יחד יהיה והקדושֿברוךֿהוא ƒ¿≈
ולא  עליהם ויגן וישמור ישראל בני עם

È‰È‰יעזבם Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
Ì˙B·LBÓa ¯B‡36 שהיה כפי ¿¿»

בהיותם  שעוד מצרים יציאת לפני

עליהם  האיר היציאה, לפני במצרים,

במושבותם". "אור והיה אלוקות גילוי
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.g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"פתח"‡. הלשון דיוק אודות פעמים כמה בתורה,1דובר חדש ופירוש למאמר בנוגע הן שמצינו -
של ענין שזהו - שבעולם בענין חדש ומעשה לעובדא בנוגע jxcוהן zgizt המאמר בעל עבור רק (לא

לאחרי  כי כלל, בערכו ואינם כמותו שאינם אלו ואפילו אחריו, הבאים אלו עבור גם אלא) המעשה, או
זו. בדרך לילך יכול הוא שגם אחד, לכל כבר שייך זה הרי הדרך, את וסלל שפתח

לזה: ומהדוגמאות

כיון  שמעון", רבי "פתח הלשון יוחאי בן שמעון רבי אצל פעמים כמה שמצינו כפי - לתורה בנוגע
לכל  דרך פתיחת נעשית ועלֿידו שבתורה, ורזין התורה פנימיות להתגלות בנוגע פתיחה של ענין שפעל

בתורה" ("עמלים "יגעת" שכאשר מישראל, ה"מצאת"2אחד יקויים ועד 3) התורה, לפנימיות בנוגע גם
או  וגליא, סתים דתורה, נגלה עם התחברות של ובאופן והשגה, בהבנה אצלו תהיה התורה שפנימיות

הזהר  בעומר 4בלשון ל"ג בדרושי וכמבואר תורה, גופי עם דאורייתא נשמתא ואני 5: "מחצתי בענין
.6ארפא"

הנסיונות, בעשרה נפש במסירות עבודתו שעלֿידי אבינו, באברהם שמצינו כפי - למעשה ובנוגע
אחריו  הבאים לכל נפש מסירות של  הדרך את .1פתח

ישראל,·. נשיא שאינו מי אצל גם שייכת ישראל בני כל עבור הפתיחה שפעולת ולהעיר,

עוד  שהיו בדורו שאפילו כך, כדי עד ביותר, מעלתו שגדלה שאף יוחאי, בן שמעון לרבי בנוגע וכמו
גדולים, עליה"תנאים מ"בני הוא"7היה אנא הוא חד ש"אם ועד ה"נשיא"8, היה לא הוא מכלֿמקום ,

אחרים  תנאים ביתֿדין" ו"אב ה"נשיא" היו בדורו (שהרי יוחאי 9בדורו בן שמעון כרבי הלכה אין ולכן ,(
יהודה" כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה ש"רבי ההלכה בכללי ).10(כידוע

בירושלמי  שכתוב מה עלֿפי – הדבר טעם לבאר יוחאי 11ויש בן שמעון לרבי אמר עקיבא שרבי
הכרה  לו היתה לא העולם ואילו התורה), (בפנימיות כחך" את דייקא) (הכרה מכירין ובוראך שאני "דייך

כמותו. הלכה נקבעה לא ולכן יוחאי, בן שמעון רבי דרגת במעלת

ישראל. בני כל עבור הדרך פתיחת פעל שמעון" רבי ד"פתח הענין ואףֿעלֿפיֿכן,

עבור  הדרך פתיחת עלֿידם נעשית שבוודאי ישראל, לנשיאי בנוגע וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה
ישראל. בני כל

יותר:‚. ובפרטיות

בנוגע לכלֿלראש הוא הפתיחה ze`ivndענין mvrl זה אם - הדרך פתיחת נפעלה שבו הענין של
למטה. בעולם זו מציאות להיות שתוכל בעולם, או ועבודה, בתורה ענין

ונעלה  חדש ענין להיותו אשר זה, ענין לפעול שיוכל מישראל אחד לכל כח נתינת גם יש לכך, ונוסף
ב'נתינת  צורך יש אלא העבודה, ענין לכללות בנוגע אתמול לו שהיתה כח' ה'נתינת מספיקה לא יותר,

ישראל. ורועה נשיא עלֿידי שנמשכת זו, לעבודה בנוגע מיוחדת כח'
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וש"נ.1) ואילך. 74 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בחוקותי.2) ר"פ ופירש"י תו"כ
ע"ב.3) ריש ו, מגילה
א.4) קנב, ח"ג
תרל"ח 5) (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה

ואילך). קנב ס"ע
לט.6) לב, האזינו
ב.7) מה, סוכה

ב.8) פל"ה, ב"ר
ואמוראים 9) תנאים תולדות גם וראה ב. יג, הוריות ראה

דיבנה. רשב"ג ערך היימן) (להרב
אות 10) הרי"ש כללי מלאכי יד וראה וש"נ. ב. מו, עירובין

רצד). ס"ע ט (כרך סכ"א הלכה ערך תלמודית אנציק' תקעז.
וש"נ.

ה"ב.11) פ"א סנהדרין
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לזה, זה ּבער אינם ּומּדֹות ׁשּמֹוחין ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאףֿעל ּֿפי

ההעלם  עלֿידי ּביניהם הפסק להיֹות צרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלכן

והּתפלה  הּבּקׁשה היא זה על הּנה הּגרֹון, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדמיצר 

ענין  והרי מּמׁש, הּמֹוחין אֹור יאיר ּבמּדֹות ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשּגם

נּסים  ׁשל ענין על אינֹו ענין 33הּתפלה על אּלא , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ההעלם  ׁשּכּונת לפי והינּו, הּטבע, ּבגדרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא

ּדמיצר  ההעלם ּגם ולכן הּגילּוי, ּבׁשביל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהיא

ה  אֹור ּגילּוי ּבׁשביל הּוא ּבּמּדֹות,הּגרֹון ּמֹוחין ְִִִִִַַַָ

מּמׁש. ּבּמֹוחין ׁשהּוא ּכפי האֹור ּבהם ׁשּיאיר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָועד

ּדהּנה  גֹו', אלקינּו הוי' יהי ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוזהּו

העצם  ׁשם הּוא ׁשּלמעלה 34הוי' האֹור ׁשהּוא , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָ

לסבלֹו, יכֹולים העֹולמֹות ׁשאין ְְְִֵֵֶָָָָָמהעֹולמֹות

הּנה  אלקים, ּדׁשם הּצמצּום ֿ ידי על ְְְֱִִִִֵֵֵַַָָֹּומּכלֿמקֹום

וחּיּותנּו ּכחנּו אלקינּו, נעׂשה הוי' וכּנ"ל 35ּגם , ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּגילּוי, ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת זה ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּמּצד

ּגם  ּבעֹולמ ֹות להאיר יכֹול הּצמצּום עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַָָָָהּנה

היּו לא מּצדֿעצמם ׁשהעֹולמֹות האֹור ְִִֶַַָָָָָֹּגילּוי

לסבלֹו. ְְְִָיכֹולים

והּבּקׁשה ÔÎÂה) הּתפלה ׁשּתקּוּים לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

האדם, ּבנפׁש לעבֹודה ּבנֹוגע ְְֲֵֶֶַַַָָָָָהּנ"ל

ּבּלבּוׁשים  וגם ּבּמּדֹות, הּמֹוחין אֹור ְְְִִִֶַַַַַׁשּיּומׁש

ּגם  ׁשּיקּוּים ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲִֶֶַַַַַָָּדמחׁשבה

עם  היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' יהי ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכפׁשּוטֹו:

ּבני  ּולכל יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָאבֹותינּו

ּבמֹוׁשבֹותם  אֹור יהיה .36יׂשראל ְְְְִִֵֶָָ
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א.33) נד, ברכות ואילך.34)ראה פס"א ח"א מו"נ ד'). בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה ראה 35)כסף

ובכ"מ. א. פ, פינחס ג. עג, בלק הנ"ל.36)לקו"ת תמוז ג' שיחת סיום וראה כג. יו"ד, בא (ע"פ)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,˙Bcna Ìb ¯È‡ÈÂ ‰lb˙ÈÂ CLÓeÈ¿«¿ƒ¿«∆¿»ƒ««ƒ¿«¿∆««ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡ ˙BcÓe ÔÈÁBnL והשוואה יחס ביניהם ואין ∆ƒƒ≈»¿∆∆∆»∆
לחלוטין  שונה מהות שהם בקרירות כיון הם המוחין שלכן לעיל (כמבואר

בחמימות) הן ‰ÒÙ˜והמידות ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlLומחיצהÌ‰ÈÈa ∆»≈»ƒƒ¿∆¿≈≈≈∆
והמידות  המוחין ≈¿»È„ÈŒÏÚבין

‰p‰ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿≈««»ƒ≈
‰ÏÙz‰Â ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚ«∆ƒ««»»¿«¿ƒ»
¯B‡ ¯È‡È ˙BcÓa ÌbL∆««ƒ»ƒ

LnÓ ÔÈÁBn‰ בפנימיות שהוא כפי «ƒ«»
‡BÈהמידות, ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈

ÌÈq ÏL ÔÈÚ ÏÚ33, שעליהם «ƒ¿»∆ƒƒ
שהתרחשו  לאחר מיוחדות ברכות תקנו

שיתרחש  מתפללים לא כלל בדרך אבל

הן ‡l‡נס  ÔÈÚהתפילות ÏÚ ∆»«ƒ¿»
,Ú·h‰ È¯„‚a ‡e‰L גם וכך ∆¿ƒ¿≈«∆«
והבקשה  התפילה שאור בעניננו

עצמו לא המוחין היא במידות יאיר

הטבע  מגדרי שלמעלה נס על תפילה

מיצר  של ההפסק שבאמת משום אלא

סתירה  אינו להעלים שענינו הגרון

נועד  הוא אדרבה אלא וגילוי להמשכה

ולגלות  ÈÙÏלהמשיך ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ekL∆«»««∆¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ìb ÔÎÏÂ ,ÈeÏÈb‰«ƒ¿»≈««∆¿≈
ÏÈ·La ‡e‰ ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc¿≈««»ƒ¿ƒ
,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ¯B‡ ÈeÏÈbƒ«ƒ«ƒ

מלכתחילה  נועד הוא »¿ÚÂ„ולכך
Ì‰a ¯È‡iLבמדותÈÙk ¯B‡‰ ∆»ƒ»∆»¿ƒ

.LnÓ ÔÈÁBna ‡e‰L∆«ƒ«»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זו בבקשה ¿∆««∆»

,'B‚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È והכתוב ¿ƒ¬»»¡…≈
אלו  שמות בשני ונוקט "הוי'"מדייק

ÌLו"אלקינו" ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰p‰c¿ƒ≈¬»»≈
ÌˆÚ‰34, אל שמתייחס השם »∆∆

בעצמו  ‰‡B¯הקדושֿברוךֿהוא ‡e‰L הנעלה ÏÚÓlL‰האלוקי ∆»∆¿«¿»
,BÏ·ÒÏ ÌÈÏBÎÈ ˙BÓÏBÚ‰ ÔÈ‡L ˙BÓÏBÚ‰Ó אינו עצמו ומצד ≈»»∆≈»»¿ƒ¿»¿

בעולמות  ‡ÌÈ˜Ï,מתלבש ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«¿≈«ƒ¿¿≈¡…ƒ
e˙eiÁÂ eÁk ,eÈ˜Ï‡ ‰NÚ 'ÈÂ‰ Ìb ‰p‰35, שלמעשה ונמצא ƒ≈«¬»»«¬∆¡…≈…≈¿«≈

גילוי  לתוספת גורם וההעלם הצמצום

˙ekL ‰Ê „vnL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ«∆∆«»«
,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÏBÎÈ ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ¿»

˙BÓÏBÚa ¯È‡‰Ï המוגבליםÌb ¿»ƒ»»«
Œ„vÓ ˙BÓÏBÚ‰L ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»∆»»ƒ«
,BÏ·ÒÏ ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ÌÓˆÚ«¿»…»¿ƒ¿»¿

הראשון. הצמצום שלפני האור

Ìie˜zL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ (‰¿≈ƒ¿∆»∆¿«
Ï"p‰ ‰Lwa‰Â ‰ÏÙz‰ של «¿ƒ»¿««»»««

שהיא  כפי עמנו" אלוקינו ה' "יהי

,Ì„‡‰ LÙa ‰„B·ÚÏ Ú‚Ba¿≈«»¬»¿∆∆»»»
CLÓeiL ויתגלה ‡B¯ויאיר ∆¿«

Ì‚Â ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ יאיר «ƒ«ƒ¿«
הביטוי Le·laÌÈויתגלה  אמצעי «¿ƒ

הנפש  של eac¯והגילוי ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ
,‰NÚÓe אור שכאשר לעיל כמבואר «¬∆

מתפשט  הוא במידות מאיר המוחין

לידי  ובא המעשה בכוחות גם ומאיר

בפועל, המצוות בקיום »¿ÚÂ„ביטוי
È‰È :BËeLÙk Ìb Ìie˜iL∆¿««ƒ¿¿ƒ
‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»
Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈«««¿≈¿«

,eLhÈ יחד יהיה והקדושֿברוךֿהוא ƒ¿≈
ולא  עליהם ויגן וישמור ישראל בני עם

È‰È‰יעזבם Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
Ì˙B·LBÓa ¯B‡36 שהיה כפי ¿¿»

בהיותם  שעוד מצרים יציאת לפני

עליהם  האיר היציאה, לפני במצרים,

במושבותם". "אור והיה אלוקות גילוי
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.g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"פתח"‡. הלשון דיוק אודות פעמים כמה בתורה,1דובר חדש ופירוש למאמר בנוגע הן שמצינו -
של ענין שזהו - שבעולם בענין חדש ומעשה לעובדא בנוגע jxcוהן zgizt המאמר בעל עבור רק (לא

לאחרי  כי כלל, בערכו ואינם כמותו שאינם אלו ואפילו אחריו, הבאים אלו עבור גם אלא) המעשה, או
זו. בדרך לילך יכול הוא שגם אחד, לכל כבר שייך זה הרי הדרך, את וסלל שפתח

לזה: ומהדוגמאות

כיון  שמעון", רבי "פתח הלשון יוחאי בן שמעון רבי אצל פעמים כמה שמצינו כפי - לתורה בנוגע
לכל  דרך פתיחת נעשית ועלֿידו שבתורה, ורזין התורה פנימיות להתגלות בנוגע פתיחה של ענין שפעל

בתורה" ("עמלים "יגעת" שכאשר מישראל, ה"מצאת"2אחד יקויים ועד 3) התורה, לפנימיות בנוגע גם
או  וגליא, סתים דתורה, נגלה עם התחברות של ובאופן והשגה, בהבנה אצלו תהיה התורה שפנימיות

הזהר  בעומר 4בלשון ל"ג בדרושי וכמבואר תורה, גופי עם דאורייתא נשמתא ואני 5: "מחצתי בענין
.6ארפא"

הנסיונות, בעשרה נפש במסירות עבודתו שעלֿידי אבינו, באברהם שמצינו כפי - למעשה ובנוגע
אחריו  הבאים לכל נפש מסירות של  הדרך את .1פתח

ישראל,·. נשיא שאינו מי אצל גם שייכת ישראל בני כל עבור הפתיחה שפעולת ולהעיר,

עוד  שהיו בדורו שאפילו כך, כדי עד ביותר, מעלתו שגדלה שאף יוחאי, בן שמעון לרבי בנוגע וכמו
גדולים, עליה"תנאים מ"בני הוא"7היה אנא הוא חד ש"אם ועד ה"נשיא"8, היה לא הוא מכלֿמקום ,

אחרים  תנאים ביתֿדין" ו"אב ה"נשיא" היו בדורו (שהרי יוחאי 9בדורו בן שמעון כרבי הלכה אין ולכן ,(
יהודה" כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה ש"רבי ההלכה בכללי ).10(כידוע

בירושלמי  שכתוב מה עלֿפי – הדבר טעם לבאר יוחאי 11ויש בן שמעון לרבי אמר עקיבא שרבי
הכרה  לו היתה לא העולם ואילו התורה), (בפנימיות כחך" את דייקא) (הכרה מכירין ובוראך שאני "דייך

כמותו. הלכה נקבעה לא ולכן יוחאי, בן שמעון רבי דרגת במעלת

ישראל. בני כל עבור הדרך פתיחת פעל שמעון" רבי ד"פתח הענין ואףֿעלֿפיֿכן,

עבור  הדרך פתיחת עלֿידם נעשית שבוודאי ישראל, לנשיאי בנוגע וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה
ישראל. בני כל

יותר:‚. ובפרטיות

בנוגע לכלֿלראש הוא הפתיחה ze`ivndענין mvrl זה אם - הדרך פתיחת נפעלה שבו הענין של
למטה. בעולם זו מציאות להיות שתוכל בעולם, או ועבודה, בתורה ענין

ונעלה  חדש ענין להיותו אשר זה, ענין לפעול שיוכל מישראל אחד לכל כח נתינת גם יש לכך, ונוסף
ב'נתינת  צורך יש אלא העבודה, ענין לכללות בנוגע אתמול לו שהיתה כח' ה'נתינת מספיקה לא יותר,

ישראל. ורועה נשיא עלֿידי שנמשכת זו, לעבודה בנוגע מיוחדת כח'
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וש"נ.1) ואילך. 74 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בחוקותי.2) ר"פ ופירש"י תו"כ
ע"ב.3) ריש ו, מגילה
א.4) קנב, ח"ג
תרל"ח 5) (סה"מ פכ"ה תרל"ח לברך אדם חייב המשך ראה

ואילך). קנב ס"ע
לט.6) לב, האזינו
ב.7) מה, סוכה

ב.8) פל"ה, ב"ר
ואמוראים 9) תנאים תולדות גם וראה ב. יג, הוריות ראה

דיבנה. רשב"ג ערך היימן) (להרב
אות 10) הרי"ש כללי מלאכי יד וראה וש"נ. ב. מו, עירובין

רצד). ס"ע ט (כרך סכ"א הלכה ערך תלמודית אנציק' תקעז.
וש"נ.

ה"ב.11) פ"א סנהדרין
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ועוד: זאת

אותו" מסייעין ליטהר ש"הבא הוא הסדר כלל, ומצב 12בדרך במעמד להיות צריך שתחילה היינו, ,
דרכו  הנה - נאמן ורועה ישראל, רועה אודות כשמדובר אמנם, אותו". "מסייעין ואז ליטהר", ד"הבא
אלא  מזון, להם יתן ואז רעבים, שהם לו ויספרו ויבואו ירעבו שהצאן ממתין שאינו נאמן, רועה של
מרעיתו  צאן אצל פועל עצמו ישראל שרועה - בנמשל ודוגמתו מזון. להם ונותן אליהם הולך מלכתחילה

האתערו  (שזוהי ליטהר" ד"הבא התנועה גם את להם נותן ואז דלעילא), לאתערותא שקודמת דלתתא תא
המזון. את

עלֿידי  נעשות המזון, ללעיסת עד הדרושות ההכנות כל אבל בעצמם, הם צריכים המזון, את ללעוס -
הרועה.

ריבוי  שמצד כך, כדי ועד חושך, של ומצב במעמד שנמצא מי על גם היא שהפעולה מובן, ומזה
חושך" "וימש עד ומכופל, כפול חושך (גם חושך "שמים בחושך, שנמצאים לאור"13הזמן שלכן 14) ,

הנשיא) הש"ס: (ובלשון הרועה פעולת וזוהי אותו; ויעורר  מישהו שיבוא צריך אלא בעצמו, מתעורר אינו
ממנו! לצאת ורוצה חושך, הוא שהחושך ויזעק יכיר הוא שגם -

הזה):„. השבתֿקודש ביום (שחל תמוז ג' עם גם קשור זה ענין

שהתיר" הפה הוא שאסר ש"הפה - אתהפכא של באופן הגאולה ענין היה תמוז שתחילה 15בג' שאלו ,
בחיים  שישאר אמרו בעצמם הם החיים, להיפך .16דנוהו

קרא  אדמו"ר מו"ח שכ"ק ועד שנים), לג' או שנים (לעשר לגלות אותו שלחו שבתחילה ואףֿעלֿפי
פרך) (עבודת "קאטארגע" בשם המאסר 17זאת לגבי בערך שלא היה בקאסטראמא המצב הרי , ַַַַָ

לגמרי, לחירות יצא תמוז, בי"ב לקאסטראמא, השילוח לאחרי ספורים שימים ובפרט ַַַַב"שּפאליערקע ".
החיים  שענין אלא בחיים, שנשאר בלבד זו שלא כך ל'ארצותֿהברית', אחרֿכך הגיע שעלֿידיֿזה ועד

יותר. נעלה באופן היה

שהתיר": הפה הוא שאסר ד"הפה הענין יהיה אצלם שגם אחריו, הבאים לכל ה"פתיחה" וזוהי

(עלֿידי  בהכרח רק לא - האסורים בית מלשון - שאסר" ד"הפה בתנועה שנמצאים כאלו ישנם
(כמבואר  החיצונים" בידי ואסור ד"קשור ומצב למעמד עצמם את הכניסו שהם באופן אלא אחרים),

).18בתניא 

האסורים  בית - כפשוטו האסורים" ב"בית "אסור" של ומצב במעמד שנמצאים כאלו ישנם וכמוֿכן
פר  ת' של האסורים בית או אמות, ד' על אמות ד' "בית של הלשון לומר שייך שעליו פרסה, ת' על סה

שכתוב  כמו (מלשון 19האסורים", כו'" "כלואים רש"י ופירש המדבר", עליהם סגר בארץ, הם "נבוכים
הכלא  ומדרש 20בית בגמרא (כמבואר ביותר גדול שטח כוללת מצרים שארץ שאףֿעלֿפי והיינו, ,(21,(

משם  לברוח יכול אינו אחד עבד שאפילו כך, כדי ועד האסורים, לבית נחשבת היא .22הרי

הכתוב  כלשון - ברוחניות האסורים בבית שנמצאים כאלו ישנם הגאולה 23וכמוֿכן במאמרי :24המובא
תורה, ללמוד האלקית ונפש ליצרֿטוב מניח שאינו היצרֿהרע על דקאי הצדיק", את מכתיר "רשע

הגוף" זה קטנה ה"עיר על .25ולמשול
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יכולים  ולאחריֿזה "מאסר", של ומצב מעמד שזהו בכך להכיר צריך שלכלֿלראש – הוא הסדר ובכן:
ממנו. לצאת

בכל  דמשה ואתפשטותא הראשון, הרועה רבינו, ממשה החל - הדור מנשיא נתינתֿכח יש זה ועל
ולכל 26דרא  אליו, מהשייכים אחד לכל כח ונותן הצינור, את שפתח אדמו"ר, מו"ח כ"ק - לדורנו עד ,

במכתבו  שכתב (כמו יכונה ישראל בשם אשר וגם ישראל, מהמאסר,27איש היציאה תהיה כולם שאצל ,(
המרחב  אל המיצר מן שיצאו כפשוטו, ובשביה בצרה הנתונים ישראל בני אחינו - ובמיוחד כולל

הפירושים  כל עם המרחב אל המיצר ומן בחסד 28כפשוטו, וגבולים, המיצרים מכל ליציאה ועד ,
והנגלה. הנראה ובטוב וברחמים,

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח בביאת והשלימה, האמיתית הגאולה אל הגלות מן ליציאה הכנה תהיה וזו
בימינו. במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

* * *

חו ‰. "וימש עד ומכופל כפול חושך בחושך, שנמצאים אלו שגם ג) (סעיף לעיל שך",דובר
כו'. חושך שזהו ויכריזו האמת, את להכיר צריכים הם גם - לאור" חושך "שמים ואףֿעלֿפיֿכן

בה  זאת, לדרוש ערוך' ב'שולחן המקור הוא והיכן מסירתֿנפש, של ענין היא כזו דרישה ולכאורה,
ואל  "יהרג אמרו שעליהם הענינים ג' על רק הוא ערוך' 'שולחן עלֿפי מסירותֿנפש של שהחיוב בשעה

הענינים.29יעבור" שאר על ולא ,

אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל שראו וכפי נפש, מסירות של ענין גם לדרוש שיכולים - היא האמת אך
("דער  ערוך' ה'שולחן שעלֿפי ענינים על אפילו אלא הנ"ל, הענינים ג' על רק לא נפש מסירות שתבע

לבניך" "ושננתם כמו נפש, מסירות של חיוב בהם אין שולחןֿערוך") הענין 30טרוקענער וכללות ,
היהדות. והפצת התורה דהרבצת

הסיפור  שכיון 31וכידוע נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק
זאת  קיים ולכן שיעור, לו שאין ענין זה הרי נפש, מסירות אודות מדובר שבו סימן אין ערוך' שב'שולחן

והגבלות... מדידות ללא

כיון נפש, מסירות של ענין לדרוש יכולים יהודי שמכל - הענין eaונקודת yiy,'נפש ה'מסירות כח
אצלו. שישנו חוש שמעוררים והיינו, זאת, לעורר רק וצריכים

.Â אלו אצל יתירה בהדגשה הוא זה ה'מסירות 32וכל ענין בפועל אצלם היה ההיא במדינה שבהיותם
את  שהשקיעו כיון זה... על לגמרי שכחו ל'ארצותֿהברית' שבבואם אלא פרטים, לכמה בנוגע נפש'
זה  הרי לחבירו, טובה לעשות ממנו מבקשים שכאשר  כך, כדי ועד 'ארצותֿהברית', בעניני לגמרי עצמם
שאינו  כיון כו', אליו שייך זה ואין זאת, לעשות שיכולים אחרים שיש וטוען, ביותר, קשה דבר אצלו

בהם. שמונח מהענינים עצמו את לנתק יכול

כשיש  ולכן, כנ"ל), בפועל, אצלו שהיה ענין זהו (שהרי נפש' ה'מסירות ענין אודות יודע אמנם הוא
עם לדבר זאת ipeltצורך ומסביר גדולה באריכות זה על מדבר הוא הרי נפש', ה'מסירות ענין אודות

אינו  זה כל אבל שליחותו, את ממלא הוא שעלֿידיֿזה בידעו אמיתיים, ובדברים הפרטים, בכל ָהיטב
אליו.`eilשייך מכוונים אינם אלו שדברים חושב הוא ;

הדברים!... את כלל שומעים ולא שישנים כאלו ישנם זה, ענין על עתה מדברים כאשר שגם [ולהעיר,
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רע"א).26) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.27) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
(28.315 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
רסקנ"ז.29) יו"ד

ז.30) ו, ואתחנן
וש"נ.31) .92 הערה 348 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.32) .194 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
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ועוד: זאת

אותו" מסייעין ליטהר ש"הבא הוא הסדר כלל, ומצב 12בדרך במעמד להיות צריך שתחילה היינו, ,
דרכו  הנה - נאמן ורועה ישראל, רועה אודות כשמדובר אמנם, אותו". "מסייעין ואז ליטהר", ד"הבא
אלא  מזון, להם יתן ואז רעבים, שהם לו ויספרו ויבואו ירעבו שהצאן ממתין שאינו נאמן, רועה של
מרעיתו  צאן אצל פועל עצמו ישראל שרועה - בנמשל ודוגמתו מזון. להם ונותן אליהם הולך מלכתחילה

האתערו  (שזוהי ליטהר" ד"הבא התנועה גם את להם נותן ואז דלעילא), לאתערותא שקודמת דלתתא תא
המזון. את

עלֿידי  נעשות המזון, ללעיסת עד הדרושות ההכנות כל אבל בעצמם, הם צריכים המזון, את ללעוס -
הרועה.

ריבוי  שמצד כך, כדי ועד חושך, של ומצב במעמד שנמצא מי על גם היא שהפעולה מובן, ומזה
חושך" "וימש עד ומכופל, כפול חושך (גם חושך "שמים בחושך, שנמצאים לאור"13הזמן שלכן 14) ,

הנשיא) הש"ס: (ובלשון הרועה פעולת וזוהי אותו; ויעורר  מישהו שיבוא צריך אלא בעצמו, מתעורר אינו
ממנו! לצאת ורוצה חושך, הוא שהחושך ויזעק יכיר הוא שגם -

הזה):„. השבתֿקודש ביום (שחל תמוז ג' עם גם קשור זה ענין

שהתיר" הפה הוא שאסר ש"הפה - אתהפכא של באופן הגאולה ענין היה תמוז שתחילה 15בג' שאלו ,
בחיים  שישאר אמרו בעצמם הם החיים, להיפך .16דנוהו

קרא  אדמו"ר מו"ח שכ"ק ועד שנים), לג' או שנים (לעשר לגלות אותו שלחו שבתחילה ואףֿעלֿפי
פרך) (עבודת "קאטארגע" בשם המאסר 17זאת לגבי בערך שלא היה בקאסטראמא המצב הרי , ַַַַָ

לגמרי, לחירות יצא תמוז, בי"ב לקאסטראמא, השילוח לאחרי ספורים שימים ובפרט ַַַַב"שּפאליערקע ".
החיים  שענין אלא בחיים, שנשאר בלבד זו שלא כך ל'ארצותֿהברית', אחרֿכך הגיע שעלֿידיֿזה ועד

יותר. נעלה באופן היה

שהתיר": הפה הוא שאסר ד"הפה הענין יהיה אצלם שגם אחריו, הבאים לכל ה"פתיחה" וזוהי

(עלֿידי  בהכרח רק לא - האסורים בית מלשון - שאסר" ד"הפה בתנועה שנמצאים כאלו ישנם
(כמבואר  החיצונים" בידי ואסור ד"קשור ומצב למעמד עצמם את הכניסו שהם באופן אלא אחרים),

).18בתניא 

האסורים  בית - כפשוטו האסורים" ב"בית "אסור" של ומצב במעמד שנמצאים כאלו ישנם וכמוֿכן
פר  ת' של האסורים בית או אמות, ד' על אמות ד' "בית של הלשון לומר שייך שעליו פרסה, ת' על סה

שכתוב  כמו (מלשון 19האסורים", כו'" "כלואים רש"י ופירש המדבר", עליהם סגר בארץ, הם "נבוכים
הכלא  ומדרש 20בית בגמרא (כמבואר ביותר גדול שטח כוללת מצרים שארץ שאףֿעלֿפי והיינו, ,(21,(

משם  לברוח יכול אינו אחד עבד שאפילו כך, כדי ועד האסורים, לבית נחשבת היא .22הרי

הכתוב  כלשון - ברוחניות האסורים בבית שנמצאים כאלו ישנם הגאולה 23וכמוֿכן במאמרי :24המובא
תורה, ללמוד האלקית ונפש ליצרֿטוב מניח שאינו היצרֿהרע על דקאי הצדיק", את מכתיר "רשע

הגוף" זה קטנה ה"עיר על .25ולמשול
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יכולים  ולאחריֿזה "מאסר", של ומצב מעמד שזהו בכך להכיר צריך שלכלֿלראש – הוא הסדר ובכן:
ממנו. לצאת

בכל  דמשה ואתפשטותא הראשון, הרועה רבינו, ממשה החל - הדור מנשיא נתינתֿכח יש זה ועל
ולכל 26דרא  אליו, מהשייכים אחד לכל כח ונותן הצינור, את שפתח אדמו"ר, מו"ח כ"ק - לדורנו עד ,

במכתבו  שכתב (כמו יכונה ישראל בשם אשר וגם ישראל, מהמאסר,27איש היציאה תהיה כולם שאצל ,(
המרחב  אל המיצר מן שיצאו כפשוטו, ובשביה בצרה הנתונים ישראל בני אחינו - ובמיוחד כולל

הפירושים  כל עם המרחב אל המיצר ומן בחסד 28כפשוטו, וגבולים, המיצרים מכל ליציאה ועד ,
והנגלה. הנראה ובטוב וברחמים,

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח בביאת והשלימה, האמיתית הגאולה אל הגלות מן ליציאה הכנה תהיה וזו
בימינו. במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

* * *

חו ‰. "וימש עד ומכופל כפול חושך בחושך, שנמצאים אלו שגם ג) (סעיף לעיל שך",דובר
כו'. חושך שזהו ויכריזו האמת, את להכיר צריכים הם גם - לאור" חושך "שמים ואףֿעלֿפיֿכן

בה  זאת, לדרוש ערוך' ב'שולחן המקור הוא והיכן מסירתֿנפש, של ענין היא כזו דרישה ולכאורה,
ואל  "יהרג אמרו שעליהם הענינים ג' על רק הוא ערוך' 'שולחן עלֿפי מסירותֿנפש של שהחיוב בשעה

הענינים.29יעבור" שאר על ולא ,

אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל שראו וכפי נפש, מסירות של ענין גם לדרוש שיכולים - היא האמת אך
("דער  ערוך' ה'שולחן שעלֿפי ענינים על אפילו אלא הנ"ל, הענינים ג' על רק לא נפש מסירות שתבע

לבניך" "ושננתם כמו נפש, מסירות של חיוב בהם אין שולחןֿערוך") הענין 30טרוקענער וכללות ,
היהדות. והפצת התורה דהרבצת

הסיפור  שכיון 31וכידוע נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק
זאת  קיים ולכן שיעור, לו שאין ענין זה הרי נפש, מסירות אודות מדובר שבו סימן אין ערוך' שב'שולחן

והגבלות... מדידות ללא

כיון נפש, מסירות של ענין לדרוש יכולים יהודי שמכל - הענין eaונקודת yiy,'נפש ה'מסירות כח
אצלו. שישנו חוש שמעוררים והיינו, זאת, לעורר רק וצריכים

.Â אלו אצל יתירה בהדגשה הוא זה ה'מסירות 32וכל ענין בפועל אצלם היה ההיא במדינה שבהיותם
את  שהשקיעו כיון זה... על לגמרי שכחו ל'ארצותֿהברית' שבבואם אלא פרטים, לכמה בנוגע נפש'
זה  הרי לחבירו, טובה לעשות ממנו מבקשים שכאשר  כך, כדי ועד 'ארצותֿהברית', בעניני לגמרי עצמם
שאינו  כיון כו', אליו שייך זה ואין זאת, לעשות שיכולים אחרים שיש וטוען, ביותר, קשה דבר אצלו

בהם. שמונח מהענינים עצמו את לנתק יכול

כשיש  ולכן, כנ"ל), בפועל, אצלו שהיה ענין זהו (שהרי נפש' ה'מסירות ענין אודות יודע אמנם הוא
עם לדבר זאת ipeltצורך ומסביר גדולה באריכות זה על מדבר הוא הרי נפש', ה'מסירות ענין אודות

אינו  זה כל אבל שליחותו, את ממלא הוא שעלֿידיֿזה בידעו אמיתיים, ובדברים הפרטים, בכל ָהיטב
אליו.`eilשייך מכוונים אינם אלו שדברים חושב הוא ;

הדברים!... את כלל שומעים ולא שישנים כאלו ישנם זה, ענין על עתה מדברים כאשר שגם [ולהעיר,
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רע"א).26) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.27) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
(28.315 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
רסקנ"ז.29) יו"ד

ז.30) ו, ואתחנן
וש"נ.31) .92 הערה 348 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.32) .194 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
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נפש', ה'מסירות ענין אצלם שהיה כאלו יהודים עם נפש' ה'מסירות ענין אודות כשמדברים דלכאורה:
גופא]. אלו דברים שומעים שלא אלא  טאן")... טרייסל ("א זעזוע לעורר  צריך זה ַָהיה

וועגן  זיך רעדט ("עס אודותיו גם שמדובר שיתפוס וירחם, הוי' יחוס ואולי האי שכולי לקוות יש אך
ש  האופן אלא אליין"), `eilאים mixacn ש עלֿידיֿזה – xacnהוא `ed ה'מסירות ענין אודות פלוני עם ַ

לראות  להתחיל אלא סגורות... עיניים עם לשכב  כבר שמספיק שיתפוס עד כלֿכך, עמו לדבר וירבה נפש',
צריך  שלא כך בגלוי , נפש' ה'מסירות ענין אצלם היה שכבר אלו ובפרט הדברים, מכוונים אליו שאכן

זה. על אותם לעורר רק אלא נפש', ה'מסירות ענין את אצלם לחדש

.Ê הענין נפעל שאז תמוז, דג' מהמאורע שהתחילה אדמו"ר, מו"ח מכ"ק כח נתינת יש זה ועל
להתפעל  שלא - ד) (סעיף כנ"ל שמחה 33דאתהפכא, מתוך ולילך חושך), שזהו שמכירים (לאחרי מהחושך

הגלוי. וחסד הרחמים שערי שנפתחו כיון החושך, מן היציאה תהיה שבוודאי חזק ובטחון

לענין  בנוגע ובפרט פרטיים, בענינים הרחבה המרחב, אל המיצר מן היציאה שתהיה - לעיל וכאמור
בכללות. והרחבה טובים, ולמעשים לחופה לתורה הילדים את לגדל החינוך,

שהיתה  מצרים, גאולת ובדוגמת והשלימה, האמיתית בגאולה שתהיה ההרחבה לשלימות שבאים ועד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו פרסה"34"בנערינו תשאר ש"לא ועד בגאול 35, גם יהיה וכך העתידה , ה

לארצנו. קוממיות ויוליכנו יבוא צדקנו, משיח בביאת לבוא

* * *

.Á תמוז דג' הפסוק 36ברשימה את אדמו"ר מו"ח כ"ק מביא היה 37, כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק מבאר - שבזה הפנימי הענין אבל כפשוטו; "אבותינו" ומפרש גו'", אבותינו עם

נדפס  (שכבר הם 38במאמר ש"אבותינו ההקפות), (מפסוקי עמנו אלקינו הוי' יהי דיבורֿהמתחיל (
בתניא  כמבואר (מוחין), שבנפש" כי 39חכמהֿובינה למדות, ומקור אמות נקראו ש"חכמהֿבינהֿדעת

- אבותינו" עם היה כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי הבקשה ותוכן חכמהֿבינהֿדעת", תולדות הן המדות
עלֿפי  היא האדם שהנהגת שרואים (כפי האדם* של הגילוי שהם המדות, עם "עמנו", יהיה שהקב"ה
(ללא  במוחין כמו במדות נרגש יהיה האלקות שענין היינו, השכל, - "אבותינו" עם שהוא כמו מדותיו),

הגרון  מיצר של הזהר 40ההפסק (כלשון שייפין" לכל פליג ו"לבא במחשבה 41), אברים, רמ"ח בכל ,(
העיקר" ש"הוא בפועל, במעשה ומעשה, .42דיבור

העולם, על 'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה הישר, בדרך שהולך מי כל מבין השכל שמצד - בזה והענין
- לפועל בנוגע המדות, בענין ההמשכה אודות כשמדובר אבל בעניניו; פרטית השגחה כשרואה ובפרט

לפעול. קל כלֿכך לא

בגמרא  כדאיתא - נגלה עלֿפי גם הוא שטות",43וכן רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם "אין
אבל  בעולם; אלקות שיש מבין הוא הרי השכל שמצד כיון השכל, היפך הוא העבירות ענין שכל והיינו,

היה)).*) - (עבר קודמת מהתבוננות (שבא האדם של ההווה הם שכח.המדות ע' ואתחנן אוה"ת עיין
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שנמצאים 33) אלו לכל להודיע הזמן עתה נוספת: בהנחה
לפחד. מה שאין הזמן שהגיע ההיא במדינה

ט.34) יו"ד, בא
כו.35) שם,
וש"נ.36) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
נז.37) ח, מלכיםֿא

(38.57 ע' ריש תש"י .158 ס"ע תש"ז סה"מ
רפ"ג.39)
ובכ"מ.40) ב. נח, וארא תו"א ראה
א.41) רלב, ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב
מי"ז.42) פ"א אבות
א.43) ג, סוטה
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זו  הרי המדות במדות"מצד יותר חזק שהרע "משום קשה, היתה 44עבודה דתהו הכלים ששבירת לפי ,
המדות. ז' שהן קדמאין, מלכין בז'

בשכל  שהוא כפי האלקות שענין - אבותינו" עם היה כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי הבקשה וזוהי
"אל  - מיוחדת בבקשה צורך יש זה ועל בפועל, במעשה שיומשך היא הכוונה שהרי במדות, גם יומשך

יטשנו" ואל עז 37יעזבנו  "הוי ערוך': ה'שולחן בהתחלת המבואר באופן ההנהגה תהיה שעלֿידיֿזה ,
המלעיגים". אדם בני מפני יבוש שלא כו', כארי גיבור כנמר,

היעוד  יקויים לעתידֿלבוא רק שהרי - דוקא הלב עם להיות שצריכה הזה בזמן העבודה כללות 45וזוהי

עלֿידי  הלב, על יפעל שהשכל הלב, עם העבודה להיות צריכה אז, עד אבל גו'", האבן לב את "והסירותי
היעוד  לקיום ועד הגרון, מיצר לפנינו".46פריצת הפורץ "יעלה

.Ë שלפניֿזה בשבת במדובר להוסיף המקום כאן לזה, להכנס 47ובהמשך רצו שלא למרגלים, בנוגע
קוצר  שמפני - המעשה לעולם השכל מעולם לירד רצו שלא כיון במדבר, להשאר אלא ישראל לארץ
בפרטי  הבחינו ולא הענין, כללות את רק תפסו זה שבגלל וכנראה בארוכה, הענין נתבאר לא הזמן

שבזה. הענינים

"מעשה  או גדול" "תלמוד אם - בנגלה הן סוגיא"), געשמאקע ("א עריבה סוגיא שזוהי ַַובהקדמה,
הלשון 48גדול" לפעמים אומר היה  אדמו"ר מו"ח שכ"ק  (כפי ומדות דמוחין הסוגיא - בחסידות והן ,49

בחסידות") .50"סוגיא

וכיבוש, במלחמה שתלוי ענין שזהו כיון לארץ, להכנס רצו שלא המרגלים טעות לעיל נתבאר ובכן:
עם  להתעסק להתחיל יצטרכו הנצחון לאחרי שגם אלא עוד ולא לב, ושימת ומרץ כח זמן, שדורשים

לחם" תאכל אפך ש"בזעת באופן דוקא, הארץ" מן וכל 51"לחם כו', וזריעה בחרישה היגיעה עלֿידי ,
נקט" דפת סידורא ש"תנא שכתב 52המלאכות כמו כדבעי, התורה בלימוד לעסוק יוכלו לא ובמילא ,

דעות  בהלכות שמוטב 53הרמב"ם טענו ולכן וכו'". רעב והוא בחכמות וישתכל שיבין ש"איֿאפשר
במדבר. שישארו

מאד" מאד הארץ "טובה שאדרבה: - וכלב יהושע בדברי המענה היה זה "טובה",54ועל רק (לא
דוקא. המעשה שבענין המעלה מצד שזהו מאד"), "מאד ועד מאד", "טובה אלא

זוטא  מעשה שחשיב דיבור גם (כולל למעשה השכל בין להבדיל רצו שהמרגלים מצד 55וכיון הנה ,(
השכל. בענין גם אלא) המעשה, בענין רק (לא חסרון אצלם נעשה זה

לתלמוד  מעשה של שביחס השיחה, התלמוד 56המשך אם אבןֿהבוחן הוא מעשה (א) אופנים: ג' יש
אור  שתוקף - המעשה בשביל הוא התלמוד (ג) התלמוד, בענין גדלות פועל מעשה (ב) אמיתי, הוא

המעשה  במקום גם בגלוי נמשך שהוא 57השכל כמו השכל שאור דגדלות, מוחין החסידות: ,58(ובלשון
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א).44) (מט, פל"ז תניא
כו.45) לו, יחזקאל
פפ"ה,46) ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה ע"פ

שם. ופירש"י יד
(47132 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך ס"ב שלח ש"פ שיחת
ואילך).
וש"נ.48) ב. מ, קידושין
ואילך.49) שנב ע' ח"ג שלו אג"ק גם ראה
שה"משכילים"50) שחשב אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

בפועל  אבל בזה, זיך") קאכן און ("אנכאּפן ויעסקו ַָָיתלהבו
מוסר... ודברי דרשה "מגידות", כמו לזה התייחסו

יט.51) ג, בראשית

ע"ב.52) ריש עד, שבת
ספ"ג.53)
ז.54) יד, שלח
א.55) סה, סנהדרין ראה
וסוף 56) מ"ז), פ"א יצירה (ספר בתחלתן סופן נעוץ שהרי

דודי"). "לכה (פיוט תחילה במחשבה מעשה
מנחם 57) (תורת בסופה שלח ש"פ (שיחת משנת"ל וע"ד

שאכלו  "שלשה מ"ג) פ"ג (אבות המשנה בדברי ((146 ע' חנ"ג
משולחנו  אכלו כאילו תורה, דברי עליו ואמרו אחד שולחן על
שנעשה  השולחן מציאות על פועלים התורה שדברי מקום", של

מקום". של "שולחנו
כו'.58) הגרון מיצר ע"י ירידה של באופן ולא
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נפש', ה'מסירות ענין אצלם שהיה כאלו יהודים עם נפש' ה'מסירות ענין אודות כשמדברים דלכאורה:
גופא]. אלו דברים שומעים שלא אלא  טאן")... טרייסל ("א זעזוע לעורר  צריך זה ַָהיה

וועגן  זיך רעדט ("עס אודותיו גם שמדובר שיתפוס וירחם, הוי' יחוס ואולי האי שכולי לקוות יש אך
ש  האופן אלא אליין"), `eilאים mixacn ש עלֿידיֿזה – xacnהוא `ed ה'מסירות ענין אודות פלוני עם ַ

לראות  להתחיל אלא סגורות... עיניים עם לשכב  כבר שמספיק שיתפוס עד כלֿכך, עמו לדבר וירבה נפש',
צריך  שלא כך בגלוי , נפש' ה'מסירות ענין אצלם היה שכבר אלו ובפרט הדברים, מכוונים אליו שאכן

זה. על אותם לעורר רק אלא נפש', ה'מסירות ענין את אצלם לחדש

.Ê הענין נפעל שאז תמוז, דג' מהמאורע שהתחילה אדמו"ר, מו"ח מכ"ק כח נתינת יש זה ועל
להתפעל  שלא - ד) (סעיף כנ"ל שמחה 33דאתהפכא, מתוך ולילך חושך), שזהו שמכירים (לאחרי מהחושך

הגלוי. וחסד הרחמים שערי שנפתחו כיון החושך, מן היציאה תהיה שבוודאי חזק ובטחון

לענין  בנוגע ובפרט פרטיים, בענינים הרחבה המרחב, אל המיצר מן היציאה שתהיה - לעיל וכאמור
בכללות. והרחבה טובים, ולמעשים לחופה לתורה הילדים את לגדל החינוך,

שהיתה  מצרים, גאולת ובדוגמת והשלימה, האמיתית בגאולה שתהיה ההרחבה לשלימות שבאים ועד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו פרסה"34"בנערינו תשאר ש"לא ועד בגאול 35, גם יהיה וכך העתידה , ה

לארצנו. קוממיות ויוליכנו יבוא צדקנו, משיח בביאת לבוא

* * *

.Á תמוז דג' הפסוק 36ברשימה את אדמו"ר מו"ח כ"ק מביא היה 37, כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק מבאר - שבזה הפנימי הענין אבל כפשוטו; "אבותינו" ומפרש גו'", אבותינו עם

נדפס  (שכבר הם 38במאמר ש"אבותינו ההקפות), (מפסוקי עמנו אלקינו הוי' יהי דיבורֿהמתחיל (
בתניא  כמבואר (מוחין), שבנפש" כי 39חכמהֿובינה למדות, ומקור אמות נקראו ש"חכמהֿבינהֿדעת

- אבותינו" עם היה כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי הבקשה ותוכן חכמהֿבינהֿדעת", תולדות הן המדות
עלֿפי  היא האדם שהנהגת שרואים (כפי האדם* של הגילוי שהם המדות, עם "עמנו", יהיה שהקב"ה
(ללא  במוחין כמו במדות נרגש יהיה האלקות שענין היינו, השכל, - "אבותינו" עם שהוא כמו מדותיו),

הגרון  מיצר של הזהר 40ההפסק (כלשון שייפין" לכל פליג ו"לבא במחשבה 41), אברים, רמ"ח בכל ,(
העיקר" ש"הוא בפועל, במעשה ומעשה, .42דיבור

העולם, על 'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה הישר, בדרך שהולך מי כל מבין השכל שמצד - בזה והענין
- לפועל בנוגע המדות, בענין ההמשכה אודות כשמדובר אבל בעניניו; פרטית השגחה כשרואה ובפרט

לפעול. קל כלֿכך לא

בגמרא  כדאיתא - נגלה עלֿפי גם הוא שטות",43וכן רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן עבירה עובר אדם "אין
אבל  בעולם; אלקות שיש מבין הוא הרי השכל שמצד כיון השכל, היפך הוא העבירות ענין שכל והיינו,

היה)).*) - (עבר קודמת מהתבוננות (שבא האדם של ההווה הם שכח.המדות ע' ואתחנן אוה"ת עיין
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שנמצאים 33) אלו לכל להודיע הזמן עתה נוספת: בהנחה
לפחד. מה שאין הזמן שהגיע ההיא במדינה

ט.34) יו"ד, בא
כו.35) שם,
וש"נ.36) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
נז.37) ח, מלכיםֿא

(38.57 ע' ריש תש"י .158 ס"ע תש"ז סה"מ
רפ"ג.39)
ובכ"מ.40) ב. נח, וארא תו"א ראה
א.41) רלב, ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב
מי"ז.42) פ"א אבות
א.43) ג, סוטה

g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

זו  הרי המדות במדות"מצד יותר חזק שהרע "משום קשה, היתה 44עבודה דתהו הכלים ששבירת לפי ,
המדות. ז' שהן קדמאין, מלכין בז'

בשכל  שהוא כפי האלקות שענין - אבותינו" עם היה כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי הבקשה וזוהי
"אל  - מיוחדת בבקשה צורך יש זה ועל בפועל, במעשה שיומשך היא הכוונה שהרי במדות, גם יומשך

יטשנו" ואל עז 37יעזבנו  "הוי ערוך': ה'שולחן בהתחלת המבואר באופן ההנהגה תהיה שעלֿידיֿזה ,
המלעיגים". אדם בני מפני יבוש שלא כו', כארי גיבור כנמר,

היעוד  יקויים לעתידֿלבוא רק שהרי - דוקא הלב עם להיות שצריכה הזה בזמן העבודה כללות 45וזוהי

עלֿידי  הלב, על יפעל שהשכל הלב, עם העבודה להיות צריכה אז, עד אבל גו'", האבן לב את "והסירותי
היעוד  לקיום ועד הגרון, מיצר לפנינו".46פריצת הפורץ "יעלה

.Ë שלפניֿזה בשבת במדובר להוסיף המקום כאן לזה, להכנס 47ובהמשך רצו שלא למרגלים, בנוגע
קוצר  שמפני - המעשה לעולם השכל מעולם לירד רצו שלא כיון במדבר, להשאר אלא ישראל לארץ
בפרטי  הבחינו ולא הענין, כללות את רק תפסו זה שבגלל וכנראה בארוכה, הענין נתבאר לא הזמן

שבזה. הענינים

"מעשה  או גדול" "תלמוד אם - בנגלה הן סוגיא"), געשמאקע ("א עריבה סוגיא שזוהי ַַובהקדמה,
הלשון 48גדול" לפעמים אומר היה  אדמו"ר מו"ח שכ"ק  (כפי ומדות דמוחין הסוגיא - בחסידות והן ,49

בחסידות") .50"סוגיא

וכיבוש, במלחמה שתלוי ענין שזהו כיון לארץ, להכנס רצו שלא המרגלים טעות לעיל נתבאר ובכן:
עם  להתעסק להתחיל יצטרכו הנצחון לאחרי שגם אלא עוד ולא לב, ושימת ומרץ כח זמן, שדורשים

לחם" תאכל אפך ש"בזעת באופן דוקא, הארץ" מן וכל 51"לחם כו', וזריעה בחרישה היגיעה עלֿידי ,
נקט" דפת סידורא ש"תנא שכתב 52המלאכות כמו כדבעי, התורה בלימוד לעסוק יוכלו לא ובמילא ,

דעות  בהלכות שמוטב 53הרמב"ם טענו ולכן וכו'". רעב והוא בחכמות וישתכל שיבין ש"איֿאפשר
במדבר. שישארו

מאד" מאד הארץ "טובה שאדרבה: - וכלב יהושע בדברי המענה היה זה "טובה",54ועל רק (לא
דוקא. המעשה שבענין המעלה מצד שזהו מאד"), "מאד ועד מאד", "טובה אלא

זוטא  מעשה שחשיב דיבור גם (כולל למעשה השכל בין להבדיל רצו שהמרגלים מצד 55וכיון הנה ,(
השכל. בענין גם אלא) המעשה, בענין רק (לא חסרון אצלם נעשה זה

לתלמוד  מעשה של שביחס השיחה, התלמוד 56המשך אם אבןֿהבוחן הוא מעשה (א) אופנים: ג' יש
אור  שתוקף - המעשה בשביל הוא התלמוד (ג) התלמוד, בענין גדלות פועל מעשה (ב) אמיתי, הוא

המעשה  במקום גם בגלוי נמשך שהוא 57השכל כמו השכל שאור דגדלות, מוחין החסידות: ,58(ובלשון
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א).44) (מט, פל"ז תניא
כו.45) לו, יחזקאל
פפ"ה,46) ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה ע"פ

שם. ופירש"י יד
(47132 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך ס"ב שלח ש"פ שיחת
ואילך).
וש"נ.48) ב. מ, קידושין
ואילך.49) שנב ע' ח"ג שלו אג"ק גם ראה
שה"משכילים"50) שחשב אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

בפועל  אבל בזה, זיך") קאכן און ("אנכאּפן ויעסקו ַָָיתלהבו
מוסר... ודברי דרשה "מגידות", כמו לזה התייחסו

יט.51) ג, בראשית

ע"ב.52) ריש עד, שבת
ספ"ג.53)
ז.54) יד, שלח
א.55) סה, סנהדרין ראה
וסוף 56) מ"ז), פ"א יצירה (ספר בתחלתן סופן נעוץ שהרי

דודי"). "לכה (פיוט תחילה במחשבה מעשה
מנחם 57) (תורת בסופה שלח ש"פ (שיחת משנת"ל וע"ד

שאכלו  "שלשה מ"ג) פ"ג (אבות המשנה בדברי ((146 ע' חנ"ג
משולחנו  אכלו כאילו תורה, דברי עליו ואמרו אחד שולחן על
שנעשה  השולחן מציאות על פועלים התורה שדברי מקום", של

מקום". של "שולחנו
כו'.58) הגרון מיצר ע"י ירידה של באופן ולא



g"kyz'dלד ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

הרמב"ם  לשון וכדיוק במקומם). שהם כפי הכחות בכל "59נמשך :myk כו',60שהחכם בחכמתו jkניכר
המרגלים  אצל חסרה היתה זו ושלימות כו'". במעשיו ניכר שיהיה אדמו"ר 61צריך כ"ק עלֿידי הוגה -

ונדפס  ואילך.62שליט"א, 154 עמוד יח, חלק שיחות' ב'לקוטי

* * *

.È.'וגו עמנו אלקינו הוי' יהי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡È במאמר) לעיל צדק'63דובר ה'צמח מאמר יסוד על חילופא 64, למיעבד ש"בעא לקרח, בנוגע (
בשמאלא" הכהנים).65דימינא (דרגת הימין קו על הלוים) (דרגת השמאל קו את להגביר היינו, ,

גו'" הוי' אלקים "אֿל קרח: בן אסף אמר אחרֿכך (אֿל)66אמנם, חסד להקדים שיש שהבין כיון ,
(אלקים) נחשבת 67לגבורה קרח בן אסף של האמירה כי קרח, נכשל שבו הענין את תיקן ועלֿידיֿזה ,

של  הביאור וכידוע ממש, האב במקום הוא שהבן הירושה, בענין וכמו בעצמו, קרח זאת אמר כאילו
הרגצ'ובי  הרי 68הגאון ישראל בני שאצל העולם, לאומות ישראל בני בין הירושה בענין החילוק אודות

בניך" יהיו אבותיך ש"תחת באופן העולם 69זה אומות אצל מהֿשאיןֿכן ממש, האב במקום הוא שהבן ,
קורבה. בגדר רק זה הרי

"קרח" בשם נקראת כולה שהפרשה הטעם גם והבלועין 70וזהו השרופין מן היה עצמו שקרח אף ,
בגמרא  הרי 71(כהשקלאֿוטריא בנו, עלֿידי נתתקן קרח, עלֿידי שנעשה הבלתיֿרצוי שהענין דכיון - (

בתורה" אחת פרשה "יתר תשובה, שעשה שכיון ביתרו, שמצינו (ועלֿדרך תשובה שעשה כמו אלא 72זה .
קרח). שם על כולה הפרשה כל נקראת כאן ואילו אחת, לפרשה בנוגע רק זה הרי שביתרו

צדק' ה'צמח שיתעלה 73ומסיים ולעתידֿלבוא נ: פרק בינונים של בספר שכתוב ממה ב"צריךֿעיון
כו'". כהנים הלוים יהיו העולם

.·È הקרב כל גו' אבדנו גוענו "הן טענו ישראל שבני בתורה מסופר קרח, של לפרשתו בהמשך והנה,
לגוע" תמנו האם ימות, שהכריזו 74גו' (וכפי א' פסוק י"ח קאּפיטל - שלאחריו בפסוק המענה בא זה ועל ,ַ

וגו'". המקדש עון את תשאו אתך אביך ובית ובניך אתה אהרן, אל ה' "ויאמר זה): פסוק אודות שידובר 

להבין: צריך - זה פסוק על רש"י ובפירוש

פירוש  ולכאורה, לאהרן". שיאמר אמר "למשה - אהרן" אל ה' "ויאמר שכתוב מה מפרש רש"י א)
הכתוב  פשטות היפך היא לאהרן", שיאמר אמר "למשה אלא עצמו, לאהרן היתה לא שהאמירה זה,

ה' `oxd"ויאמר l`היתה שהאמירה שמשמעותו ,"envr oxd`l!?
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רפ"ה.59) שם
כדבעי,60) כשמתנהג שגם עםֿהארץ, משא"כ דייקא, חכם*

בשר  לאכול לו אסור מכלֿמקום האכילה, ולאחרי לפני לברך
בהעלותך  לקו"ת (ראה לבררו בכחו שאין כיון ב), מט, (פסחים
החכמה  בחי' ע"י הוא הבירורים ענין שהרי ובכ"מ), ואילך. ג לא,

.(16 ע' בהוספות בהעלותך אוה"ת (ראה דוקא
אחד 61) כל עבור שנדפס - (פ"א) העבודה בקונטרס וכמבואר

דרגא  שזוהי (אף דגדלות ומדות דגדלות דמוחין הענין שצ"ל -
אפילו  חסרה כאשר כי אחד), לכל שייכת אינה שלכאורה נעלית,
ומצב  למעמד לבוא יכולים אזי דגדלות, ומדות דמוחין הדרגא

ט). יד, (שלח תמרודו" אל בה' "אך להזהיר שצריך
תשכ"ג.62) שלח ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.63) ואילך). 159 ע' חנ"ג מנחם (תורת פ"ב

תשכג.64) ע' תשיח. ע' פרשתנו אוה"ת
א).65) (קעו, פרשתנו ריש זח"ג
א.66) נ, תהלים
תשכב.67) ע' שם אוה"ת
ח"ב 68) ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק שו"ת צפע"נ ראה

וש"נ. א. יט, מהדו"ת א. יג, מילואים סקי"ח.
אֿב.)69 קנט, א. סה, ב"ב וראה יז. מה, שם

(תורת 70) 23 הערה תשכ"ד תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(176 ע' ח"מ מנחם

א.71) קי, סנהדרין
ועוד.72) יתרו. ר"פ ומכילתא פירש"י
תשכח.73) ע' פרשתנו אוה"ת
כזֿכח.74) יז, פרשתנו

rbep `l` ,eze` milydl e` oegal ,(dnkg) lkydl rbepy oipr df oi`y oeik - "zxkip dnkgd" `le ,"xkip mkgd" oeyld weic mb x`azp (*
.eipipr lka z`hazny mkgd ly ezednl
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מפרשים  למשה 75יש בתורה נאמרו דברות "י"ג ויקרא: פרשת ריש רש"י פירוש עם זאת שמקשרים
ובהתאם  לאהרן". שיאמר למשה אלא נאמרו לאהרן שלא ללמדך, מיעוטין. י"ג נאמרו וכנגדן ולאהרן,

ה' ד"ויאמר הפירוש כאן גם הנה `oxdלכך, l`."לאהרן שיאמר אמר "למשה הוא "

צריך  רש"י היה לא ואםֿכן דוקא, זה לפסוק שייך ואינו התורה, בכל כלל הוא זה ענין (א) אבל:
כתיב  יין שתויי בפרשת גם (ב) זאת. אמר 76לפרש "למשה רש"י פירש לא ושם אהרן", אל ה' "וידבר

שנאמרה הדבור עמו "שנתייחד אלא לאהרן", יין"elשיאמר שתויי פרשת לפרש 77לבדו יכולים ואםֿכן ,
עצמו. לאהרן היה שהדיבור הכתוב, כפשטות כאן גם

אהרן" ש"וידום שכיון לדבר, טעם רש"י מבאר יין שתויי שבפרשת על 77ואף שכר "קיבל לכן ,
טעמים...), חסרים לא (והרי לדבר טעם למצוא יכולים כאן גם הרי - הדבור" עמו שנתייחד .. שתיקתו

הפרשה  בהמשך רש"י שפירש ונתן 78ועלֿדרך הכתוב בא הכהונה, על אהרן כנגד וערער קרח שבא "לפי
כ" ש"ויאמר לו עלֿידיֿזה באהרן, שבחר להראות הקב"ה רצה זה שמטעם לומר יש כהונה", מתנות ד

אהרן". אל ה'

למקדש". יכנסו שלא ישראל תקנת על להזהירו לאהרן) שיאמר אמר "(למשה רש"י: וממשיך ב)
"ויאמר  התיבות לפירוש שייכותו ומהי המקדש", עון את "תשאו - הכתוב להמשך שייך זה ענין ולכאורה,

הזה? בדיבורֿהמתחיל רש"י נעמד שעליהם אהרן" אל ה'

עמרם". אבי קהת, בני "הם אביך", ובית ובניך "אתה זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ג)

ו"בית  עמרם), אבי קהת (ולא עמרם הוא אהרן) (של ש"אביך" הכתוב פשטות היפך זה הרי ולכאורה,
ובניו? משה הם אביך"

גם  או המילואים ימי בשבעת רק כהן היה משה אם הדעות בב' תלוי זה הרי עצמו, למשה [בנוגע
אביך"].79לאחריֿזה  ב"בית נכללים שהם לומר אפשר בוודאי משה לבני בנוגע אבל ,

"בית  התיבות את רק שמפרש בשעה בה ובניך", "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע וגם:
אביך"?

הזרים  עונש מטיל אני "עליכם המקדש", עון את "תשאו זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ד)
הדברים  "עסקי אודות שמדובר דכיון [והיינו, לכם המסורים המקודשים הדברים בעסקי שיחטאו

mklהמקודשים mixeqnd" לכן ,"mkilr וכלי והשולחן והארון האוהל הוא כו'"], הזרים עונש מטיל אני
ליגע". הבא זר כל על ותזהירו תשבו אתם (ומסיים) הקודש,

סתם? הקודש" "כלי כתב ולא המקודשים", ה"דברים הם מה לפרט רש"י הוצרך מדוע מובן: ואינו
והמזבחות?! המנורה הכלים, שאר את גם לפרט לו היה לפרטם, צורך יש אם גיסא, ולאידך

זה  הרי דלכאורה - ליגע" הבא זר כל על ותזהירו תשבו "אתם רש"י שמסיים מה להבין צריך וגם
לכאן? שייך שאינו מיותר ענין

רש"י  מפרש מדוע מובן: ואינו "הכהנים". ובניך", "ואתה זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ה)
לבאר, צורך אין הראשונה בפעם ואם הראשונה; בפעם ולא השניה, בפעם "הכהנים" הם ובניך" ש"אתה

השניה? בפעם זאת לבאר צורך יש  מדוע - בפשטות הדבר שמובן כיון

הלוים  ותזהירו ללוים, מסורה "שאינה כהונתכם", עון את "תשאו זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ו)
בעבודתכם  אליכם יגעו שלא וכותב השוגגים "כהונתכם", הכתוב מלשון רש"י משנה מדוע מובן: ואינו ."

"עבודתכם"?
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הרמב"ם  לשון וכדיוק במקומם). שהם כפי הכחות בכל "59נמשך :myk כו',60שהחכם בחכמתו jkניכר
המרגלים  אצל חסרה היתה זו ושלימות כו'". במעשיו ניכר שיהיה אדמו"ר 61צריך כ"ק עלֿידי הוגה -

ונדפס  ואילך.62שליט"א, 154 עמוד יח, חלק שיחות' ב'לקוטי

* * *

.È.'וגו עמנו אלקינו הוי' יהי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡È במאמר) לעיל צדק'63דובר ה'צמח מאמר יסוד על חילופא 64, למיעבד ש"בעא לקרח, בנוגע (
בשמאלא" הכהנים).65דימינא (דרגת הימין קו על הלוים) (דרגת השמאל קו את להגביר היינו, ,

גו'" הוי' אלקים "אֿל קרח: בן אסף אמר אחרֿכך (אֿל)66אמנם, חסד להקדים שיש שהבין כיון ,
(אלקים) נחשבת 67לגבורה קרח בן אסף של האמירה כי קרח, נכשל שבו הענין את תיקן ועלֿידיֿזה ,

של  הביאור וכידוע ממש, האב במקום הוא שהבן הירושה, בענין וכמו בעצמו, קרח זאת אמר כאילו
הרגצ'ובי  הרי 68הגאון ישראל בני שאצל העולם, לאומות ישראל בני בין הירושה בענין החילוק אודות

בניך" יהיו אבותיך ש"תחת באופן העולם 69זה אומות אצל מהֿשאיןֿכן ממש, האב במקום הוא שהבן ,
קורבה. בגדר רק זה הרי

"קרח" בשם נקראת כולה שהפרשה הטעם גם והבלועין 70וזהו השרופין מן היה עצמו שקרח אף ,
בגמרא  הרי 71(כהשקלאֿוטריא בנו, עלֿידי נתתקן קרח, עלֿידי שנעשה הבלתיֿרצוי שהענין דכיון - (

בתורה" אחת פרשה "יתר תשובה, שעשה שכיון ביתרו, שמצינו (ועלֿדרך תשובה שעשה כמו אלא 72זה .
קרח). שם על כולה הפרשה כל נקראת כאן ואילו אחת, לפרשה בנוגע רק זה הרי שביתרו

צדק' ה'צמח שיתעלה 73ומסיים ולעתידֿלבוא נ: פרק בינונים של בספר שכתוב ממה ב"צריךֿעיון
כו'". כהנים הלוים יהיו העולם

.·È הקרב כל גו' אבדנו גוענו "הן טענו ישראל שבני בתורה מסופר קרח, של לפרשתו בהמשך והנה,
לגוע" תמנו האם ימות, שהכריזו 74גו' (וכפי א' פסוק י"ח קאּפיטל - שלאחריו בפסוק המענה בא זה ועל ,ַ

וגו'". המקדש עון את תשאו אתך אביך ובית ובניך אתה אהרן, אל ה' "ויאמר זה): פסוק אודות שידובר 

להבין: צריך - זה פסוק על רש"י ובפירוש

פירוש  ולכאורה, לאהרן". שיאמר אמר "למשה - אהרן" אל ה' "ויאמר שכתוב מה מפרש רש"י א)
הכתוב  פשטות היפך היא לאהרן", שיאמר אמר "למשה אלא עצמו, לאהרן היתה לא שהאמירה זה,

ה' `oxd"ויאמר l`היתה שהאמירה שמשמעותו ,"envr oxd`l!?
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רפ"ה.59) שם
כדבעי,60) כשמתנהג שגם עםֿהארץ, משא"כ דייקא, חכם*

בשר  לאכול לו אסור מכלֿמקום האכילה, ולאחרי לפני לברך
בהעלותך  לקו"ת (ראה לבררו בכחו שאין כיון ב), מט, (פסחים
החכמה  בחי' ע"י הוא הבירורים ענין שהרי ובכ"מ), ואילך. ג לא,

.(16 ע' בהוספות בהעלותך אוה"ת (ראה דוקא
אחד 61) כל עבור שנדפס - (פ"א) העבודה בקונטרס וכמבואר

דרגא  שזוהי (אף דגדלות ומדות דגדלות דמוחין הענין שצ"ל -
אפילו  חסרה כאשר כי אחד), לכל שייכת אינה שלכאורה נעלית,
ומצב  למעמד לבוא יכולים אזי דגדלות, ומדות דמוחין הדרגא

ט). יד, (שלח תמרודו" אל בה' "אך להזהיר שצריך
תשכ"ג.62) שלח ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.63) ואילך). 159 ע' חנ"ג מנחם (תורת פ"ב

תשכג.64) ע' תשיח. ע' פרשתנו אוה"ת
א).65) (קעו, פרשתנו ריש זח"ג
א.66) נ, תהלים
תשכב.67) ע' שם אוה"ת
ח"ב 68) ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק שו"ת צפע"נ ראה

וש"נ. א. יט, מהדו"ת א. יג, מילואים סקי"ח.
אֿב.)69 קנט, א. סה, ב"ב וראה יז. מה, שם

(תורת 70) 23 הערה תשכ"ד תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(176 ע' ח"מ מנחם

א.71) קי, סנהדרין
ועוד.72) יתרו. ר"פ ומכילתא פירש"י
תשכח.73) ע' פרשתנו אוה"ת
כזֿכח.74) יז, פרשתנו

rbep `l` ,eze` milydl e` oegal ,(dnkg) lkydl rbepy oipr df oi`y oeik - "zxkip dnkgd" `le ,"xkip mkgd" oeyld weic mb x`azp (*
.eipipr lka z`hazny mkgd ly ezednl

g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

מפרשים  למשה 75יש בתורה נאמרו דברות "י"ג ויקרא: פרשת ריש רש"י פירוש עם זאת שמקשרים
ובהתאם  לאהרן". שיאמר למשה אלא נאמרו לאהרן שלא ללמדך, מיעוטין. י"ג נאמרו וכנגדן ולאהרן,

ה' ד"ויאמר הפירוש כאן גם הנה `oxdלכך, l`."לאהרן שיאמר אמר "למשה הוא "

צריך  רש"י היה לא ואםֿכן דוקא, זה לפסוק שייך ואינו התורה, בכל כלל הוא זה ענין (א) אבל:
כתיב  יין שתויי בפרשת גם (ב) זאת. אמר 76לפרש "למשה רש"י פירש לא ושם אהרן", אל ה' "וידבר

שנאמרה הדבור עמו "שנתייחד אלא לאהרן", יין"elשיאמר שתויי פרשת לפרש 77לבדו יכולים ואםֿכן ,
עצמו. לאהרן היה שהדיבור הכתוב, כפשטות כאן גם

אהרן" ש"וידום שכיון לדבר, טעם רש"י מבאר יין שתויי שבפרשת על 77ואף שכר "קיבל לכן ,
טעמים...), חסרים לא (והרי לדבר טעם למצוא יכולים כאן גם הרי - הדבור" עמו שנתייחד .. שתיקתו

הפרשה  בהמשך רש"י שפירש ונתן 78ועלֿדרך הכתוב בא הכהונה, על אהרן כנגד וערער קרח שבא "לפי
כ" ש"ויאמר לו עלֿידיֿזה באהרן, שבחר להראות הקב"ה רצה זה שמטעם לומר יש כהונה", מתנות ד

אהרן". אל ה'

למקדש". יכנסו שלא ישראל תקנת על להזהירו לאהרן) שיאמר אמר "(למשה רש"י: וממשיך ב)
"ויאמר  התיבות לפירוש שייכותו ומהי המקדש", עון את "תשאו - הכתוב להמשך שייך זה ענין ולכאורה,

הזה? בדיבורֿהמתחיל רש"י נעמד שעליהם אהרן" אל ה'

עמרם". אבי קהת, בני "הם אביך", ובית ובניך "אתה זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ג)

ו"בית  עמרם), אבי קהת (ולא עמרם הוא אהרן) (של ש"אביך" הכתוב פשטות היפך זה הרי ולכאורה,
ובניו? משה הם אביך"

גם  או המילואים ימי בשבעת רק כהן היה משה אם הדעות בב' תלוי זה הרי עצמו, למשה [בנוגע
אביך"].79לאחריֿזה  ב"בית נכללים שהם לומר אפשר בוודאי משה לבני בנוגע אבל ,

"בית  התיבות את רק שמפרש בשעה בה ובניך", "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע וגם:
אביך"?

הזרים  עונש מטיל אני "עליכם המקדש", עון את "תשאו זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ד)
הדברים  "עסקי אודות שמדובר דכיון [והיינו, לכם המסורים המקודשים הדברים בעסקי שיחטאו

mklהמקודשים mixeqnd" לכן ,"mkilr וכלי והשולחן והארון האוהל הוא כו'"], הזרים עונש מטיל אני
ליגע". הבא זר כל על ותזהירו תשבו אתם (ומסיים) הקודש,

סתם? הקודש" "כלי כתב ולא המקודשים", ה"דברים הם מה לפרט רש"י הוצרך מדוע מובן: ואינו
והמזבחות?! המנורה הכלים, שאר את גם לפרט לו היה לפרטם, צורך יש אם גיסא, ולאידך

זה  הרי דלכאורה - ליגע" הבא זר כל על ותזהירו תשבו "אתם רש"י שמסיים מה להבין צריך וגם
לכאן? שייך שאינו מיותר ענין

רש"י  מפרש מדוע מובן: ואינו "הכהנים". ובניך", "ואתה זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ה)
לבאר, צורך אין הראשונה בפעם ואם הראשונה; בפעם ולא השניה, בפעם "הכהנים" הם ובניך" ש"אתה

השניה? בפעם זאת לבאר צורך יש  מדוע - בפשטות הדבר שמובן כיון

הלוים  ותזהירו ללוים, מסורה "שאינה כהונתכם", עון את "תשאו זה: בפסוק פירושו רש"י וממשיך ו)
בעבודתכם  אליכם יגעו שלא וכותב השוגגים "כהונתכם", הכתוב מלשון רש"י משנה מדוע מובן: ואינו ."
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הכתובים, בפשטות מוכרחים להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר
בפירוש  דוקא הוא והקושי בפשטות, לפרש יכולים היו רש"י פירוש לולי הנה בנידוןֿדידן, ולכאורה
שיתבאר  וכפי בזה, כיוצא דיוקים ועוד הנ"ל, הדיוקים פרטי ככל כרימון, קושיות מלא שהוא רש"י,

לקמן.

* * *

.‚È בכל אחד פרק אבות פרקי לומר ש"נוהגין בסידורו הזקן רבינו דברי אודות פעמים כמה דובר
כמה  נשיאינו רבותינו בדרושי שמצינו וכפי הקיץ", שבתות כל כך נוהגין ויש .. לעצרת פסח שבין שבת

השבועות  חג שלאחרי בשבתות גם אבות, מפרקי במשנה שמתחילים .80מאמרים

שמעון  רבי של מאמרו מובא שבה המשנה את הזה השבתֿקודש ביום שילמדו הכריזו לכך, ובהתאם
יוחאי  בן שמעון רבי הוא שמעון רבי סתם -81,

שאכלו  שלשה אומר, שמעון "רבי שמעון: רבי מאמרי אודות שלפניֿזה בשבתות להמדובר בהמשך -
וכו'" אחד שולחן כו'"82על ובתפילה בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר, שמעון ו"רבי הכוונה 83, שכאן (אלא

אצל  שגם כיון יוחאי, בן שמעון רבי שהוא סתם שמעון רבי נאמר ֿ פיֿכן ואףֿעל נתנאל, בן שמעון לרבי 
- יוחאי) בן שמעון רבי אצל כמו אומנתו תורתו היתה נתנאל בן שמעון רבי

על  עולה שםֿטוב וכתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר הן. כתרים שלשה אומר, שמעון "רבי
.84גביהן"

המפרשים  מונה85והקשו שמעון שרבי כיון :drax` וכתר מלכות כתר כהונה, כתר תורה, כתר כתרים,
" אומר למה - הן"?dylyשםֿטוב כתרים

מפרשים  זאת 85יש בכל  שזהו כיון מובן: אינו עדיין אבל לגמרי. אחר סוג הוא טוב" שם ש"כתר ,
הן". כתרים "ארבעה ולומר למנותו צריך שמעון רבי היה נוסף, כתר

מפרשים  בכתרים 85יש נכלל הוא אלא עצמו, בפני כתר שאינו לפי נמנה אינו טוב" שם ש"כתר ,
על  ממונה שהוא או בכהונה, מיוחס שהוא או תורה, ריבוי לומד יהודי שכאשר והיינו, שלפניֿזה,

טוב". שם ד"כתר הענין גם לו יש אזי המלכות, ענין שזהו הציבור,

נכלל  זה אין ואז טובים, מעשים עלֿידי גם להיות יכול טוב" שם "כתר שהרי מובן, אינו עדיין אבל
חקירה  שיש ועד עצמם, בפני קוים ב' הם טובים ומעשים שתורה תורה, כתר וכמו הנ"ל, הכתרים בג'

גדול" "מעשה או גדול" "תלמוד בפניֿעצמו.48אם טוב" שם "כתר למנות שפיר יכולים ואםֿכן ,

" הלשון דיוק להבין צריך כנגדם",dlerגם "שקול מהם", "חשוב הרגיל כהלשון ולא גביהן", על
בזה. וכיוצא

פעם  אודותם דובר (שכבר הנ"ל הדיוקים על כמדובר 86ונוסף - המאמר לבעל בנוגע גם לדייק יש ,(
כו'" הן כתרים "שלשה המאמר  שייכות מהי - המאמר  לבעל שייכות לו יש בתורה שמאמר  פעמים, כמה

דוקא? שמעון לרבי

.„È:עליו שיתעכבו ראיתי לא שלעתֿעתה נוסף ודיוק

בתלמוד  זהיר "הוי יהודה, רבי של המאמר ישנו כו'", הן כתרים "שלשה שמעון רבי של המאמר לפני
כו'".

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

וש"נ.80) .121 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
בהקדמתו 81) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פרש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
מנחם 82) (תורת בסופה שלח ש"פ שיחת וראה מ"ג. פ"ג

וש"נ. ואילך). 145 ע' חנ"ג

(תורת 83) בסופה בהעלותך ש"פ שיחת וראה מי"ג. פ"ב
וש"נ. ואילך). 121 ע' חנ"ג מנחם

מי"ג.84) פ"ד
המשנה.85) על מד"ש ראה
וש"נ.86) ואילך. 122 ע' חכ"ד מנחם תורת

g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

הגירסאות  כמו (ולא אחת במשנה הם המאמרים ששני בסידורו, הזקן רבינו של הגירסא לפי ובפרט
הוא" ריק דבר ו"לא בתורה, ענין הוא המשניות חלוקת שגם ולהעיר, משניות). ב' ריק,87שהן "ואם ,

הוא" שצריך 88מכם תנאי, שאני עלֿמנת האשה את במקדש - בפועל להלכה שנוגע ענין שזהו ועד .
משניות  ג' משניות 89שידע לב' שנחשבת או ארוכה, אחת משנה זו אם להלכה נפקאֿמינה יש ואםֿכן ,90.

לבאר  שצריך לכך נוסף קודם ובכן: יהודה רבי של שמאמרו ובאופן המאמרים, שני ושייכות קשר
יהודה  לרבי שמעון רבי הוקדם מקומות שבכמה (אף שמעון רבי של במאמרו 91למאמרו להבין צריך - (

כו'": בתלמוד זהיר "הוי יהודה, רבי של

כולם" "כנגד שהיא ועד תורה, תלמוד מצות מעלת גודל ידוע יהודה 92הרי רבי של חידושו ומהו ,
דחסידותא" "מילי שהם אבות, בתלמוד?93בפרקי הזהירות אודות ,

תלמוד  "ששגגת - היא בתלמוד הזהירות בטעם יהודה רבי שמוצא היחידה הסיבה הנה - גופא ובזה
בתלמוד?! בזהירות צורך אין זאת ולולי  זדון", עולה

תלמוד "ששגגת הלשון דיוק מהו המורגל dlerוגם: הלשון עלֿפי הוהֿליהֿלמימר דלכאורה זדון",
עבירה" גוררת ועבירה מצוה, גוררת "מצוה (כמו זדון גורר - מקומות וכמו 94בכמה זדון", "חשיב או ,(

" נאמר ומדוע כו', הכתוב" עליו זדון"?dler"מעלה

.ÂË פשוטה קושיא על שדווקא פעמים, כמה כמדובר - הן" כתרים "שלשה במשנה נוספת ושאלה
מתעכבים: לא ביותר וחזקה

להרמב"ם  תורה' תלמוד כהונה 95ב'הלכות וכתר תורה כתר ישראל, נכתרו כתרים "בשלשה נאמר
טוב"? שם "כתר כלל הזכיר ולא מלכות", וכתר

הזקן  לרבינו תורה' תלמוד ב'הלכות הוא עצמה 96וכן בפני בחוברת גם קטן 97(שנדפסו בפורמט וגם ,
אחד 98(כיס) שכל כדי מלכות"99, וכתר כהונה כתר תורה "כתר רק שמונה בכיסו), לשאת ואינו 100יוכל ,

המקום  כאן ואין הרמב"ם, מלשון שינויים כמה יש הזקן רבינו שבלשון (ולהעיר, טוב" שם "כתר מזכיר
אלו  בפרטים ).101להאריך

יומא  במסכת הגמרא בדברי ביאור צריך שולחן"102וכן ושל ארון ושל מזבח של הן, זירים "שלשה
זירים". "שלשה רק שנזכרו - הנ"ל) הרמב"ם לדברי המקור (שזהו

ושל  תורה, לכתר סימן - ארון ושל כהונה, לכתר סימן - מזבח "של שם: רש"י מפירוש ולהעיר
התורה, על רש"י בפירוש הוא וכן מלכים". לעושר סימן הוא שהשולחן מלכות, לכתר סימן - שולחן

בארון  שנאמר זהב זר על בשולחן 103שמפרש שנאמר זהב זר ועל תורה", לכתר סימן "והוא "סימן 104: :
במזבח  שנאמר זהב זר ועל מלכים", שולחן שאומרים כמו וגדולה, עושר שם שהשולחן מלכות, :105לכתר

כהונה". לכתר הוא "סימן

כתר  היינו .. הארון אלו, כתרים לשלשת "סימן כתב: אבות, במסכת לרש"י המיוחס בפירוש אמנם,
לכתר  דוגמא .. מזבח זר שעליו, הלחם ואוכלים זוכים שהכהנים כהונה, כתר זה .. שולחן זר תורה,
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מז.87) לב, האזינו
ה"א.88) פ"א פאה ירושלמי
סק"מ.89) סל"ח אה"ע מחוקק חלקת ראה
וש"נ.90) .67 הערה 59 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
(91.67 הערה 310 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
מ"א.92) פ"א פאה
א.93) ל, ב"ק
מ"ב.94) פ"ד אבות
רפ"ג.95)
שיתעקש 96) למי שחוק: בבתֿ הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

רמב"ם... לומד שאינו ויטען

ואילך.97) 90 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
תשכ"ח.98) קה"ת,
להם 99) יהי' אחרים, ענינים בכיסם להכניס שצריכים אלו וגם

ת"ת!... הל' עבור גם מקום
רפ"ד.100)
זו).101) משיחה (גם ואילך 107 ע' חכ"ח לקו"ש ראה
ב.102) עב,
יא.103) כה, תרומה
כד.104) שם,
ג.105) ל, תצוה
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הכתובים, בפשטות מוכרחים להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר
בפירוש  דוקא הוא והקושי בפשטות, לפרש יכולים היו רש"י פירוש לולי הנה בנידוןֿדידן, ולכאורה
שיתבאר  וכפי בזה, כיוצא דיוקים ועוד הנ"ל, הדיוקים פרטי ככל כרימון, קושיות מלא שהוא רש"י,

לקמן.

* * *

.‚È בכל אחד פרק אבות פרקי לומר ש"נוהגין בסידורו הזקן רבינו דברי אודות פעמים כמה דובר
כמה  נשיאינו רבותינו בדרושי שמצינו וכפי הקיץ", שבתות כל כך נוהגין ויש .. לעצרת פסח שבין שבת

השבועות  חג שלאחרי בשבתות גם אבות, מפרקי במשנה שמתחילים .80מאמרים

שמעון  רבי של מאמרו מובא שבה המשנה את הזה השבתֿקודש ביום שילמדו הכריזו לכך, ובהתאם
יוחאי  בן שמעון רבי הוא שמעון רבי סתם -81,

שאכלו  שלשה אומר, שמעון "רבי שמעון: רבי מאמרי אודות שלפניֿזה בשבתות להמדובר בהמשך -
וכו'" אחד שולחן כו'"82על ובתפילה בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר, שמעון ו"רבי הכוונה 83, שכאן (אלא

אצל  שגם כיון יוחאי, בן שמעון רבי שהוא סתם שמעון רבי נאמר ֿ פיֿכן ואףֿעל נתנאל, בן שמעון לרבי 
- יוחאי) בן שמעון רבי אצל כמו אומנתו תורתו היתה נתנאל בן שמעון רבי

על  עולה שםֿטוב וכתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר הן. כתרים שלשה אומר, שמעון "רבי
.84גביהן"

המפרשים  מונה85והקשו שמעון שרבי כיון :drax` וכתר מלכות כתר כהונה, כתר תורה, כתר כתרים,
" אומר למה - הן"?dylyשםֿטוב כתרים

מפרשים  זאת 85יש בכל  שזהו כיון מובן: אינו עדיין אבל לגמרי. אחר סוג הוא טוב" שם ש"כתר ,
הן". כתרים "ארבעה ולומר למנותו צריך שמעון רבי היה נוסף, כתר

מפרשים  בכתרים 85יש נכלל הוא אלא עצמו, בפני כתר שאינו לפי נמנה אינו טוב" שם ש"כתר ,
על  ממונה שהוא או בכהונה, מיוחס שהוא או תורה, ריבוי לומד יהודי שכאשר והיינו, שלפניֿזה,

טוב". שם ד"כתר הענין גם לו יש אזי המלכות, ענין שזהו הציבור,

נכלל  זה אין ואז טובים, מעשים עלֿידי גם להיות יכול טוב" שם "כתר שהרי מובן, אינו עדיין אבל
חקירה  שיש ועד עצמם, בפני קוים ב' הם טובים ומעשים שתורה תורה, כתר וכמו הנ"ל, הכתרים בג'

גדול" "מעשה או גדול" "תלמוד בפניֿעצמו.48אם טוב" שם "כתר למנות שפיר יכולים ואםֿכן ,

" הלשון דיוק להבין צריך כנגדם",dlerגם "שקול מהם", "חשוב הרגיל כהלשון ולא גביהן", על
בזה. וכיוצא

פעם  אודותם דובר (שכבר הנ"ל הדיוקים על כמדובר 86ונוסף - המאמר לבעל בנוגע גם לדייק יש ,(
כו'" הן כתרים "שלשה המאמר  שייכות מהי - המאמר  לבעל שייכות לו יש בתורה שמאמר  פעמים, כמה

דוקא? שמעון לרבי

.„È:עליו שיתעכבו ראיתי לא שלעתֿעתה נוסף ודיוק

בתלמוד  זהיר "הוי יהודה, רבי של המאמר ישנו כו'", הן כתרים "שלשה שמעון רבי של המאמר לפני
כו'".
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וש"נ.80) .121 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
בהקדמתו 81) רמב"ם משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פרש"י

ועוד. וש"נ. רשב"י. ע' סדה"ד הששי). הפרק (ד"ה לפיהמ"ש
מנחם 82) (תורת בסופה שלח ש"פ שיחת וראה מ"ג. פ"ג

וש"נ. ואילך). 145 ע' חנ"ג

(תורת 83) בסופה בהעלותך ש"פ שיחת וראה מי"ג. פ"ב
וש"נ. ואילך). 121 ע' חנ"ג מנחם

מי"ג.84) פ"ד
המשנה.85) על מד"ש ראה
וש"נ.86) ואילך. 122 ע' חכ"ד מנחם תורת

g"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

הגירסאות  כמו (ולא אחת במשנה הם המאמרים ששני בסידורו, הזקן רבינו של הגירסא לפי ובפרט
הוא" ריק דבר ו"לא בתורה, ענין הוא המשניות חלוקת שגם ולהעיר, משניות). ב' ריק,87שהן "ואם ,

הוא" שצריך 88מכם תנאי, שאני עלֿמנת האשה את במקדש - בפועל להלכה שנוגע ענין שזהו ועד .
משניות  ג' משניות 89שידע לב' שנחשבת או ארוכה, אחת משנה זו אם להלכה נפקאֿמינה יש ואםֿכן ,90.

לבאר  שצריך לכך נוסף קודם ובכן: יהודה רבי של שמאמרו ובאופן המאמרים, שני ושייכות קשר
יהודה  לרבי שמעון רבי הוקדם מקומות שבכמה (אף שמעון רבי של במאמרו 91למאמרו להבין צריך - (

כו'": בתלמוד זהיר "הוי יהודה, רבי של

כולם" "כנגד שהיא ועד תורה, תלמוד מצות מעלת גודל ידוע יהודה 92הרי רבי של חידושו ומהו ,
דחסידותא" "מילי שהם אבות, בתלמוד?93בפרקי הזהירות אודות ,

תלמוד  "ששגגת - היא בתלמוד הזהירות בטעם יהודה רבי שמוצא היחידה הסיבה הנה - גופא ובזה
בתלמוד?! בזהירות צורך אין זאת ולולי  זדון", עולה

תלמוד "ששגגת הלשון דיוק מהו המורגל dlerוגם: הלשון עלֿפי הוהֿליהֿלמימר דלכאורה זדון",
עבירה" גוררת ועבירה מצוה, גוררת "מצוה (כמו זדון גורר - מקומות וכמו 94בכמה זדון", "חשיב או ,(

" נאמר ומדוע כו', הכתוב" עליו זדון"?dler"מעלה

.ÂË פשוטה קושיא על שדווקא פעמים, כמה כמדובר - הן" כתרים "שלשה במשנה נוספת ושאלה
מתעכבים: לא ביותר וחזקה

להרמב"ם  תורה' תלמוד כהונה 95ב'הלכות וכתר תורה כתר ישראל, נכתרו כתרים "בשלשה נאמר
טוב"? שם "כתר כלל הזכיר ולא מלכות", וכתר

הזקן  לרבינו תורה' תלמוד ב'הלכות הוא עצמה 96וכן בפני בחוברת גם קטן 97(שנדפסו בפורמט וגם ,
אחד 98(כיס) שכל כדי מלכות"99, וכתר כהונה כתר תורה "כתר רק שמונה בכיסו), לשאת ואינו 100יוכל ,

המקום  כאן ואין הרמב"ם, מלשון שינויים כמה יש הזקן רבינו שבלשון (ולהעיר, טוב" שם "כתר מזכיר
אלו  בפרטים ).101להאריך

יומא  במסכת הגמרא בדברי ביאור צריך שולחן"102וכן ושל ארון ושל מזבח של הן, זירים "שלשה
זירים". "שלשה רק שנזכרו - הנ"ל) הרמב"ם לדברי המקור (שזהו

ושל  תורה, לכתר סימן - ארון ושל כהונה, לכתר סימן - מזבח "של שם: רש"י מפירוש ולהעיר
התורה, על רש"י בפירוש הוא וכן מלכים". לעושר סימן הוא שהשולחן מלכות, לכתר סימן - שולחן

בארון  שנאמר זהב זר על בשולחן 103שמפרש שנאמר זהב זר ועל תורה", לכתר סימן "והוא "סימן 104: :
במזבח  שנאמר זהב זר ועל מלכים", שולחן שאומרים כמו וגדולה, עושר שם שהשולחן מלכות, :105לכתר

כהונה". לכתר הוא "סימן

כתר  היינו .. הארון אלו, כתרים לשלשת "סימן כתב: אבות, במסכת לרש"י המיוחס בפירוש אמנם,
לכתר  דוגמא .. מזבח זר שעליו, הלחם ואוכלים זוכים שהכהנים כהונה, כתר זה .. שולחן זר תורה,
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מז.87) לב, האזינו
ה"א.88) פ"א פאה ירושלמי
סק"מ.89) סל"ח אה"ע מחוקק חלקת ראה
וש"נ.90) .67 הערה 59 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
(91.67 הערה 310 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
מ"א.92) פ"א פאה
א.93) ל, ב"ק
מ"ב.94) פ"ד אבות
רפ"ג.95)
שיתעקש 96) למי שחוק: בבתֿ הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

רמב"ם... לומד שאינו ויטען

ואילך.97) 90 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
תשכ"ח.98) קה"ת,
להם 99) יהי' אחרים, ענינים בכיסם להכניס שצריכים אלו וגם

ת"ת!... הל' עבור גם מקום
רפ"ד.100)
זו).101) משיחה (גם ואילך 107 ע' חכ"ח לקו"ש ראה
ב.102) עב,
יא.103) כה, תרומה
כד.104) שם,
ג.105) ל, תצוה
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באין  שהכל מלוכה ענין דהוא קרבנות, להקריב אליו ופונים למזבח משועבדים ישראל שכל מלכות,
אצלו".

הנ"ל  הפירושים ב' שבין בחילוק להאריך על 106ויש רומז ושולחן כהונה, כתר על רומז מזבח אם -
מיוחס  רק הוא אבות פרקי על שהפירוש הסבורים לאלו ראיה מכאן אופן, ובכל להיפך. או מלכות, כתר

עצמו  רש"י פירוש אינו אבל .107לרש"י,

הוא  שעיקרם הקודש" וכלי והשולחן "הארון שמזכיר בפרשתנו, רש"י פירוש עם גם קשור זה וענין
ומלכות. כהונה דתורה הכתרים ג' כנגד שהם המזבח,

.ÊË:"'וגו אהרן אל ה' "ויאמר הפסוק על רש"י בפירוש לביאור באים ומכאן

הפירוש  היה אזי - עצמו בפני ענין התחלת היה וגו'" ובניך אתה אהרן, אל ה' "ויאמר הפסוק אילו
עצמו;כמשמ  לאהרן היה ה' של שדיבורו הכתוב, עות

בא זה פסוק  וגו'jyndaאבל גוענו הן לאמר, משה אל ישראל בני "ויאמרו לפניֿזה שכתוב למה
בכך, זהירין להיות יכולים אנו ש"אין כיון למיתה", הופקרנו "שמא רש"י כפירוש לגוע", תמנו האם
ימות", מועד, אוהל לתוך ויכנס מחבירו יותר עצמו שיקריב ואחד מועד, אוהל לחצר להכנס רשאין כולנו

בא זה זה.dprndועל בפסוק הקב"ה של

ישראל  שבני כיון ישראל: בני לטענת המתאים באופן להיות צריך הקב"ה של שהמענה מובן, ומזה
אל בטענה עלֿידי dynבאו להיות הוצרך הקב"ה של המענה גם אזי - להקב"ה טענתם את מסר ומשה ,

dyn108]jxcÎlre אבות בפרקי שכתוב גם 109מה  בפשטות, וכמובן חבירו", דברי לתוך נכנס  "אינו שחכם
יענה, אחר שמישהו הראוי מן זה אין  לפלוני, שאלה שואלים שכאשר אבות, פרקי עדיין למד שלא למי
"למשה  - אהרן" אל ה' "ויאמר שכתוב מה לפרש רש"י מוכרח ולכן פלוני], ולא יודע שהוא להראות

לאהרן". שיאמר אמר

.ÊÈ"למקדש יכנסו שלא ישראל תקנת על להזהירו לאהרן) שיאמר אמר "(למשה מיד ממשיך ורש"י
כי: -

שאלה: מיד מתעוררת - המקדש" עון את תשאו גו' ובניך "אתה לאהרן לומר הקב"ה של במענה
בכך והרווח התועלת מבני mipdkdyמהי רחמנאֿליצלן מיתה עונש שמעבירים - המקדש עון את ישאו

למיתה?! הופקרו שמא לכהנים, בנוגע הטענה נשארת ועדיין הכהנים, אל ישראל

פירוש  לפני עוד אהרן", אל ה' "ויאמר התיבות שמפרש לאחרי מיד - להוסיף רש"י מוכרח ולכן
ישראל תקנת על "להזהירו היא לאהרן שהאמירה - המקדש" עון את "תשאו ycwnlהתיבות eqpki `ly,"

מיתה. עונש יהיה לא ובמילא

שזהו  לומר בהכרח אףֿעלֿפיֿכן, אבל למקדש", יכנסו שלא .. "להזהירו נתפרש לא שבכתוב ואף
הדבר  טעם שהם המקדש", עון את "תשאו התיבות לפני עוד הוא ומקומו הקב"ה, של המענה עיקר
הסדר  והרי למקדש), יכנסו שלא ישראל את אתם תזהירו לכן הזרים", עונש מטיל אני ש"עליכם (דכיון
יכנסו  שלא ישראל תקנת על "להזהירו לאהרן (האמירה עצמו המענה את אומרים שתחילה הוא,

המקדש"). עון את ("תשאו הטעם את מפרשים ואחרֿכך למקדש")

.ÁÈ:"עמרם אבי קהת, בני "הם אביך" ש"בית לפרש רש"י וממשיך

משה  ובני ובניו שאהרן היינו, בלבד, כפשוטו) ("אביך" עמרם בני הם אביך" ש"בית לפרש איֿאפשר
במדבר  פרשת בסוף נאמר כבר שהרי למקדש, יכנסו שלא ישראל בני שאר כל את ש"בנסוע 110יזהירו
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מילואים).106) (אג"ק תשי"ז אייר ד' מכתב גם ראה
כללי 107) ט כרך שד"ח רש"י. ערך (להחיד"א) שה"ג ראה

וש"נ. ח. אות ס"ח הפוסקים

כאן.108) בשדה ובאר היטב באר גו"א, גם ראה
מ"ז.109) פ"ה
טוֿכ.110) ד,
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לראות  יבואו ש"לא (אלא מועד* לאוהל להכנס הוצרכו ואםֿכן הקודש, כלי את קהת בני נשאו המחנה"
"יבואו  אזי הקודש", כלי כל ואת הקודש  את לכסות ובניו אהרן ש"כלה לאחרי  אבל הקודש", את כבלע

לשאת"). קהת בני

אביך" "בית שנקראו ומה קהת", בני "הם כאן שנאמר אביך" ש"בית לומר צריך כן לפי ועל זה הרי
עמרם  אבי היה .113שקהת

הפסוק  על רש"י פירוש עלֿפי זאת לפרש יש ש"חובב 114ולכאורה רעואל", בן לחובב משה "ויאמר
שנאמר  יתרו, תלמודֿלומר 115הוא ומה משה, חותן חובב מלמד 116מבני אביהן, רעואל אל ותבאנה

שקהת  אף אביך", "בית נקראים עמרם" אבי קהת "בני גם ולכן אבא", אביהן לאבי קורין שהתינוקות
אביהם. אבי הוא

ש" מדייק שרש"י כיון כן.zewepizdאמנם, יתנהג  הקב"ה שגם ראיה זו אין אבא", אביהן לאבי קורין

אמנה  "וגם - שנה צ"ט בן בהיותו אברהם בדברי גם אלא לתינוקות, בנוגע רק לא זאת מצינו אבל
היא" אבי בת והרי 117אחותי כבנים, הם הרי בנים בני היתה, אחיו בת והלא תאמר, "ואם רש"י, ומפרש ,

אב. נקרא האב אבי שגם מובן, ומזה תרח"**. של בתו היא

ובניך": "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע לבאר יש ֿ זה ועלֿפי

הוראת  אינו זה ציווי הרי - בניך" "ובני ולא ובניך", "אתה רק נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
הדורות 119שעה  כל על תמידית הוראה אלא במדבר, ישראל בני שהיו שנה הארבעים על רק או ,

שלאחריֿזה?

כולל  ש"אביך" כשם כי עמרם", אבי קהת בני "הם אביך" ש"בית רש"י מפירוש מובן בזה והביאור
כבנים. הם הרי בנים שבני כיון בניך, בני גם כולל "בניך" כמוֿכן אביך, אבי גם

ש"בניך" מובן, שמזה ובניך", "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק אביך" "בית על בפירושו ולכן
אביך. אבי גם כולל ש"אביך" כשם בנים, בני גם כולל

.ËÈ הזרים עונש מטיל אני "עליכם - המקדש" עון את "תשאו שכתוב מה לפרש רש"י וממשיך
ליגע", הבא זר כל על ותזהירו תשבו "אתם ולכן לכם", המסורים המקודשים הדברים בעסקי שיחטאו
שמשה  - לגוע" תמנו האם גו' גוענו "הן ישראל בני טענת על הקב"ה של המענה עיקר שזהו וכאמור,

למקדש". יכנסו שלא ישראל תקנת על "להזהירו לאהרן יאמר

הקודש": וכלי והשולחן והארון "האוהל - המקודשים הדברים הם מה ומפרט מוסיף ורש"י

המסעות  בפ' רש"י ומ"ש גרשון 111*) ובני .. הארון את בה וכסו הפרוכת את ופרקו ובניו אהרן ש"נכנסו
שנסע  עד מכוסין עומדים קהת בני משא של הקודש וכלי והארון בעגלות, אותו וטוענין המשכן פורקין מררי ובני

מחכים היו קהת שבני פירושו - הקהתים" ונסעו ואח"כ ראובן, מחנה בלקיחת mzriqpaדגל גם - אולי - (ובמילא
לשאת". .. ש"יבואו לאחרי myהארון), yxetnke112 המשכן את מררי) ובני גרשון בני המשכן, (מקימי "והקימו

והשולחן  הארון בו ומכניסין מכונו, על אותו מוצאים קהת בני "וכשבאים קהת), בני (של בואם" (טרם) עד
והמזבחות". והמנורה

תינוקות  אצל משמעות לו שיש דבר לומר יכול הי' כן", השיבו דבריו לאמת ש"כדי שכיון לומר ואין (**
שהרי - myוכיו"ב i"yxita yxetn כי ללוט, אומר הוא "וכך אנחנו".118: אחים אנשים
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יז.111) יו"ד, בהעלותך
ובפירש"י.112) כא
ש"בית 113) בפשטות לפרש אפשר אי מדוע השאלה על

אדמו"ר  כ"ק ענה - (עמרם) אביך נתגדל שבו הבית היינו אביך"
שב)ר"פ  אביך" מ("בית היפך שה"ז בפשטות, זה שאין שליט"א,

לך.

כט.114) שם,
יא.115) ד, שופטים ס'
יח.116) ב, שמות
יב.117) כ, וירא
ח.118) יג, לךֿלך
בן 119) עדיין הי' לא שפינחס אפ"ל הי' שאז נוספת: בהנחה
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באין  שהכל מלוכה ענין דהוא קרבנות, להקריב אליו ופונים למזבח משועבדים ישראל שכל מלכות,
אצלו".

הנ"ל  הפירושים ב' שבין בחילוק להאריך על 106ויש רומז ושולחן כהונה, כתר על רומז מזבח אם -
מיוחס  רק הוא אבות פרקי על שהפירוש הסבורים לאלו ראיה מכאן אופן, ובכל להיפך. או מלכות, כתר

עצמו  רש"י פירוש אינו אבל .107לרש"י,

הוא  שעיקרם הקודש" וכלי והשולחן "הארון שמזכיר בפרשתנו, רש"י פירוש עם גם קשור זה וענין
ומלכות. כהונה דתורה הכתרים ג' כנגד שהם המזבח,

.ÊË:"'וגו אהרן אל ה' "ויאמר הפסוק על רש"י בפירוש לביאור באים ומכאן

הפירוש  היה אזי - עצמו בפני ענין התחלת היה וגו'" ובניך אתה אהרן, אל ה' "ויאמר הפסוק אילו
עצמו;כמשמ  לאהרן היה ה' של שדיבורו הכתוב, עות

בא זה פסוק  וגו'jyndaאבל גוענו הן לאמר, משה אל ישראל בני "ויאמרו לפניֿזה שכתוב למה
בכך, זהירין להיות יכולים אנו ש"אין כיון למיתה", הופקרנו "שמא רש"י כפירוש לגוע", תמנו האם
ימות", מועד, אוהל לתוך ויכנס מחבירו יותר עצמו שיקריב ואחד מועד, אוהל לחצר להכנס רשאין כולנו

בא זה זה.dprndועל בפסוק הקב"ה של

ישראל  שבני כיון ישראל: בני לטענת המתאים באופן להיות צריך הקב"ה של שהמענה מובן, ומזה
אל בטענה עלֿידי dynבאו להיות הוצרך הקב"ה של המענה גם אזי - להקב"ה טענתם את מסר ומשה ,

dyn108]jxcÎlre אבות בפרקי שכתוב גם 109מה  בפשטות, וכמובן חבירו", דברי לתוך נכנס  "אינו שחכם
יענה, אחר שמישהו הראוי מן זה אין  לפלוני, שאלה שואלים שכאשר אבות, פרקי עדיין למד שלא למי
"למשה  - אהרן" אל ה' "ויאמר שכתוב מה לפרש רש"י מוכרח ולכן פלוני], ולא יודע שהוא להראות

לאהרן". שיאמר אמר

.ÊÈ"למקדש יכנסו שלא ישראל תקנת על להזהירו לאהרן) שיאמר אמר "(למשה מיד ממשיך ורש"י
כי: -

שאלה: מיד מתעוררת - המקדש" עון את תשאו גו' ובניך "אתה לאהרן לומר הקב"ה של במענה
בכך והרווח התועלת מבני mipdkdyמהי רחמנאֿליצלן מיתה עונש שמעבירים - המקדש עון את ישאו

למיתה?! הופקרו שמא לכהנים, בנוגע הטענה נשארת ועדיין הכהנים, אל ישראל

פירוש  לפני עוד אהרן", אל ה' "ויאמר התיבות שמפרש לאחרי מיד - להוסיף רש"י מוכרח ולכן
ישראל תקנת על "להזהירו היא לאהרן שהאמירה - המקדש" עון את "תשאו ycwnlהתיבות eqpki `ly,"

מיתה. עונש יהיה לא ובמילא

שזהו  לומר בהכרח אףֿעלֿפיֿכן, אבל למקדש", יכנסו שלא .. "להזהירו נתפרש לא שבכתוב ואף
הדבר  טעם שהם המקדש", עון את "תשאו התיבות לפני עוד הוא ומקומו הקב"ה, של המענה עיקר
הסדר  והרי למקדש), יכנסו שלא ישראל את אתם תזהירו לכן הזרים", עונש מטיל אני ש"עליכם (דכיון
יכנסו  שלא ישראל תקנת על "להזהירו לאהרן (האמירה עצמו המענה את אומרים שתחילה הוא,

המקדש"). עון את ("תשאו הטעם את מפרשים ואחרֿכך למקדש")

.ÁÈ:"עמרם אבי קהת, בני "הם אביך" ש"בית לפרש רש"י וממשיך

משה  ובני ובניו שאהרן היינו, בלבד, כפשוטו) ("אביך" עמרם בני הם אביך" ש"בית לפרש איֿאפשר
במדבר  פרשת בסוף נאמר כבר שהרי למקדש, יכנסו שלא ישראל בני שאר כל את ש"בנסוע 110יזהירו
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מילואים).106) (אג"ק תשי"ז אייר ד' מכתב גם ראה
כללי 107) ט כרך שד"ח רש"י. ערך (להחיד"א) שה"ג ראה

וש"נ. ח. אות ס"ח הפוסקים

כאן.108) בשדה ובאר היטב באר גו"א, גם ראה
מ"ז.109) פ"ה
טוֿכ.110) ד,
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לראות  יבואו ש"לא (אלא מועד* לאוהל להכנס הוצרכו ואםֿכן הקודש, כלי את קהת בני נשאו המחנה"
"יבואו  אזי הקודש", כלי כל ואת הקודש  את לכסות ובניו אהרן ש"כלה לאחרי  אבל הקודש", את כבלע

לשאת"). קהת בני

אביך" "בית שנקראו ומה קהת", בני "הם כאן שנאמר אביך" ש"בית לומר צריך כן לפי ועל זה הרי
עמרם  אבי היה .113שקהת

הפסוק  על רש"י פירוש עלֿפי זאת לפרש יש ש"חובב 114ולכאורה רעואל", בן לחובב משה "ויאמר
שנאמר  יתרו, תלמודֿלומר 115הוא ומה משה, חותן חובב מלמד 116מבני אביהן, רעואל אל ותבאנה

שקהת  אף אביך", "בית נקראים עמרם" אבי קהת "בני גם ולכן אבא", אביהן לאבי קורין שהתינוקות
אביהם. אבי הוא

ש" מדייק שרש"י כיון כן.zewepizdאמנם, יתנהג  הקב"ה שגם ראיה זו אין אבא", אביהן לאבי קורין

אמנה  "וגם - שנה צ"ט בן בהיותו אברהם בדברי גם אלא לתינוקות, בנוגע רק לא זאת מצינו אבל
היא" אבי בת והרי 117אחותי כבנים, הם הרי בנים בני היתה, אחיו בת והלא תאמר, "ואם רש"י, ומפרש ,

אב. נקרא האב אבי שגם מובן, ומזה תרח"**. של בתו היא

ובניך": "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע לבאר יש ֿ זה ועלֿפי

הוראת  אינו זה ציווי הרי - בניך" "ובני ולא ובניך", "אתה רק נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
הדורות 119שעה  כל על תמידית הוראה אלא במדבר, ישראל בני שהיו שנה הארבעים על רק או ,

שלאחריֿזה?

כולל  ש"אביך" כשם כי עמרם", אבי קהת בני "הם אביך" ש"בית רש"י מפירוש מובן בזה והביאור
כבנים. הם הרי בנים שבני כיון בניך, בני גם כולל "בניך" כמוֿכן אביך, אבי גם

ש"בניך" מובן, שמזה ובניך", "אתה התיבות את גם רש"י מעתיק אביך" "בית על בפירושו ולכן
אביך. אבי גם כולל ש"אביך" כשם בנים, בני גם כולל

.ËÈ הזרים עונש מטיל אני "עליכם - המקדש" עון את "תשאו שכתוב מה לפרש רש"י וממשיך
ליגע", הבא זר כל על ותזהירו תשבו "אתם ולכן לכם", המסורים המקודשים הדברים בעסקי שיחטאו
שמשה  - לגוע" תמנו האם גו' גוענו "הן ישראל בני טענת על הקב"ה של המענה עיקר שזהו וכאמור,

למקדש". יכנסו שלא ישראל תקנת על "להזהירו לאהרן יאמר

הקודש": וכלי והשולחן והארון "האוהל - המקודשים הדברים הם מה ומפרט מוסיף ורש"י

המסעות  בפ' רש"י ומ"ש גרשון 111*) ובני .. הארון את בה וכסו הפרוכת את ופרקו ובניו אהרן ש"נכנסו
שנסע  עד מכוסין עומדים קהת בני משא של הקודש וכלי והארון בעגלות, אותו וטוענין המשכן פורקין מררי ובני

מחכים היו קהת שבני פירושו - הקהתים" ונסעו ואח"כ ראובן, מחנה בלקיחת mzriqpaדגל גם - אולי - (ובמילא
לשאת". .. ש"יבואו לאחרי myהארון), yxetnke112 המשכן את מררי) ובני גרשון בני המשכן, (מקימי "והקימו

והשולחן  הארון בו ומכניסין מכונו, על אותו מוצאים קהת בני "וכשבאים קהת), בני (של בואם" (טרם) עד
והמזבחות". והמנורה

תינוקות  אצל משמעות לו שיש דבר לומר יכול הי' כן", השיבו דבריו לאמת ש"כדי שכיון לומר ואין (**
שהרי - myוכיו"ב i"yxita yxetn כי ללוט, אומר הוא "וכך אנחנו".118: אחים אנשים
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יז.111) יו"ד, בהעלותך
ובפירש"י.112) כא
ש"בית 113) בפשטות לפרש אפשר אי מדוע השאלה על

אדמו"ר  כ"ק ענה - (עמרם) אביך נתגדל שבו הבית היינו אביך"
שב)ר"פ  אביך" מ("בית היפך שה"ז בפשטות, זה שאין שליט"א,

לך.

כט.114) שם,
יא.115) ד, שופטים ס'
יח.116) ב, שמות
יב.117) כ, וירא
ח.118) יג, לךֿלך
בן 119) עדיין הי' לא שפינחס אפ"ל הי' שאז נוספת: בהנחה
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אנו  "אין - עצמו מועד ואוהל מועד אוהל חצר של הענינים לפרטי נכנסים ישראל בני שבטענת כיון
להכנס רשאין כולנו בכך, זהירין להיות ויכנס xvglיכולים מחבירו יותר עצמו שיקריב ואחד מועד, אוהל

cren lde` jezl."האוהל" לכלֿלראש: רש"י מזכיר לכן - ימות" ,

שלאחריֿזה  בפסוק כי – "והארון" ובני 120ומוסיף גרשון "בני רש"י ומפרש אחיך", את "וגם נאמר
"אתה  נאמר שעליהם קהת", ל"בני מררי" ובני גרשון "בני בין החילוק מהו מובן: אינו ולכאורה מררי".
קהת  בני גם הרי - המקדש" עון את תשאו אתך עמרם") אבי קהת ("בני אביך ובית ובניו) (אהרן ובניך

כהנים? אינם

יותר  לכהנים שייכות להם יש הארון, את נושאים היו קהת שבני דכיון - "והארון" רש"י מוסיף ולכן
מררי). ובני גרשון (בני לוי בני משאר

נאמר  שעליהם לויים, אלא כהנים אינם קהת בני שגם כיון ולכן 120אמנם, וישרתוך", עליך "וילוו
המקדש", עון את תשאו אתך עמרם") אבי קהת ("בני אביך ובית ובניו) (אהרן ובניך "אתה שנאמר לאחרי
כהונתכם" עון את תשאו .. "הכהנים") כאן: דוקא מדגיש שרש"י (וכפי ובניך "ואתה הכתוב מוסיף
- בעבודתכם") אליכם יגעו שלא השוגגים הלוים ותזהירו קהת), בני גם (כולל ללוים מסורה ("שאינה
אופן  באותו היא להארון קהת בני של שהשייכות מובן, שמזה הקודש", וכלי "והשולחן רש"י מוסיף לכן

עב  אודות במדבר פרשת בסוף למדנו שכבר וכפי הקודש", וכלי ל"השולחן שייכותם קהת,כמו בני ודת
לשאת, קהת בני "יבואו אזי הקודש, כלי ושאר השולחן העדות, ארון את כיסו ובניו שאהרן שלאחרי
ממש. ולפנים לפני נכנסים היו שלפעמים (כהנים), ובניו אהרן מהֿשאיןֿכן הקודש"; אל יגעו ולא (אבל)

.Î"הקודש וכלי והשולחן "הארון רש"י, שבפירוש הענינים שג' טו) (סעיף לעיל נתבאר והנה,
מלכות  וכתר כהונה כתר תורה כתר הכתרים ג' הם - המזבח הוא .121שעיקרם

שולחן  ושל ארון ושל מזבח של הן, זירים "שלשה יומא במסכת הגמרא דברי תחילה לבאר ויש
עדיין  - ארון של ונטלו, דוד זכה - שולחן של ונטלו, אהרן זכה - מזבח של הנ"ל), הכתרים ג' (שהם

בי  תלמודֿלומר הוא, פחות תאמר שמא ויקח. יבא ליקח הרוצה כל הוא, -122מונח ימלוכו" מלכים
הוא"?! פחות .. ארון ש"של הקסלקאֿדעתא מהו מובן: אינו דלכאורה

בזה: והביאור

נאמר  עליו לאהרן, רק אלא ישראל, לכל שייך אינו מזבח") ("של כהונה" אהרן 123"כתר "ויבדל
יש  ֿ כן (אלאֿאם לדוד רק אלא ישראל, לכל שייך אינו שולחן") ("של מלכות" "כתר  וכן גו"'. להקדישו

ישראל  בני משאר מלך למנות נביא עלֿפי הרוצה 124הוראה "כל - ארון") ("של תורה" "כתר ואילו ;(
התורה. בלימוד מחוייב מישראל אחד וכל ויקח", יבוא ליקח,

שכתוב  כמו המלכות, בכבוד הוא מחוייב תורה", "כתר לו שיש מי שגם זאת, תשים 125ועוד "שום
עליך" אימתו "שתהא מלך", שכתוב 126עליך כמו כהונה, בכבוד הוא מחוייב וכמוֿכן "וקדשתו",127,

וכו'" ראשון לפתוח שבקדושה, דבר .128"לכל

ו"כתר  כהונה" מ"כתר הוא" "פחות תורה" ש"כתר תאמר") ("שמא לומר סברא יש שכן, וכיון
מלכות".

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

בניך". "בני נאמר לא ולכן שנה, כ"ה או כ' י"ג,
ב.120) שם,
שלמעלה 121) המקיף שהו"ע - "כתר" הלשון דיוק נתבאר

(ראה  משינויים שלמעלה הנפש עצם עם וקשור פנימיים, מכחות
ואילך). 108 ע' שם לקו"ש בארוכה

טו.122) ח, משלי

יג.123) כג, הימיםֿא דברי
ה"ח.124) פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
טו.125) יז, שופטים פ'
וש"נ.126) (במשנה). א כב, סנהדרין
ח.127) כא, אמור
וש"נ.128) סע"ב. כח, מו"ק
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אמרה  והתורה המלך, מן הממליך ("וגדול ימלוכו" מלכים בי "תלמודֿלומר הגמרא: אומרת זה ועל
זה" מלכות".129מקרא ו"כתר כהונה" מ"כתר יותר גדול תורה" ש"כתר מוכח ומזה ,(

ישנו  שבגמרא השקלאֿוטריא אריכות שכל פעמים, כמה (כמדובר בקיצור במשנה נאמר זה וענין
- במשנה) מלכות".xcqaבקיצור וכתר כהונה כתר (ואחרֿכך) תורה "כתר כתרים: השלשה

כהונה", ל"כתר אחרֿכך באים ועלֿידיֿזה התורה, ענין ישנו שלכלֿלראש – העבודה סדר  הוא וכן
שהם  קרבנות אמנם שיש הקרבנות, בענין וכמו הביטול, תכלית זה אין עדיין אבל הביטול. ענין שהוא
ענין  שהוא מלכות", ל"כתר באים ולאחריֿזה כו'; לבעלים חלק בהם שיש קרבנות יש אבל לגמרי, כליל

זוקף" אינו שוב שכרע כיון ש"המלך, בכך כמודגש הביטול, במציאות.130תכלית ביטול ענין שזהו ,

להורות  הווה, לשון דייקא, "עולה" - גביהן" על ש"עולה טוב", שם ל"כתר אחרֿכך באים ועלֿידיֿזה
יום. כל בעבודת להיות צריך זה שענין

.‡Î:"טוב שם ד"כתר הענין את הזקן ורבינו הרמב"ם הזכירו לא ואףֿעלֿפי ֿכן

כתרים "בשלשה הזקן: ורבינו הרמב"ם לשון דיוק ענין exzkpובהקדים על מורה שזה - ישראל"
מלמעלה  עבודה.131שניתן של ענין ללא מתנה), של (באופן

צורך  יש אלא מלמעלה, שניתן ענין אינו טוב" שם ש"כתר כיון - טוב" שם "כתר כאן נמנה לא ולכן
דוקא. עבודה ובריבוי עצמו, בעבודת

ז"ל  רבותינו מאמר יובן למטה 132[ועלֿפיֿזה רק כי - שם" לו לקנות שנה ת"ק מהלך הקב"ה "הלך
מלמעלה]. מתנה בדרך ולא דוקא, עבודה עלֿידי שבא ענין שזהו כיון ה"שם", לענין להגיע יכולים

.·Î:דוקא שמעון רבי עלֿידי נאמר זה וענין

אומנתו  תורתו - הוא שמעון רבי של המיוחד "כתר 133ענינו - התורה שבלימוד השלימות שזוהי ,
תורה".

עולה  טוב שם "כתר מכלֿמקום וכו'", תורה "כתר שישנו שאף - שמעון רבי במאמר החידוש וזהו
גביהן": על

התורה  דרגת לגבי רק היא טוב" שם "כתר שמעלת לומר מקום היה זאת, אומר היה אחר תנא אם
" דוקא ולכן יוחאי; בן שמעון רבי של התורה דרגת לגבי לא אבל תנא, אותו oernyשל iax שלשה אומר,

היא  טוב" שם "כתר  שמעלת מובן, שמזה - גביהן" על עולה טוב שם וכתר וכו' תורה כתר הן. כתרים
תורה". שב"כתר נעלית היותר הדרגא לגבי גם

הכבד: אל הקל מן - כו'" בתלמוד זהיר "הוי יהודה רבי של מאמרו הובא לזה, ובהקדמה

מאשר  יותר כו'" בתלמוד זהיר "הוי לומר שייך שבה יהודה, רבי של הלימוד דרגת - לכלֿלראש
ולאחריֿזה  תורה"; "כתר - שמעון רבי של הלימוד דרגת באה ואחרֿכך שמעון; רבי של הלימוד בדרגת

גביהן". על עולה טוב שם ש"כתר מוסיפים

.‚Î צריך לכלֿלראש הרי גביהן", על עולה טוב שם ש"כתר הוא במשנה שהחידוש אףֿעלֿפי אמנם,
טוב". שם ד"כתר לשלימות גם באים לאחריֿזה ורק תורה", ד"כתר הענין להיות

הראשונה  תמוז י"ב לחגיגת במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה גם בהרבצת 27וזהו אומץ "להוסיף :
ובחסידות. בנגלה לתורה עתים קביעת עלֿידי תורה",
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אנו  "אין - עצמו מועד ואוהל מועד אוהל חצר של הענינים לפרטי נכנסים ישראל בני שבטענת כיון
להכנס רשאין כולנו בכך, זהירין להיות ויכנס xvglיכולים מחבירו יותר עצמו שיקריב ואחד מועד, אוהל

cren lde` jezl."האוהל" לכלֿלראש: רש"י מזכיר לכן - ימות" ,

שלאחריֿזה  בפסוק כי – "והארון" ובני 120ומוסיף גרשון "בני רש"י ומפרש אחיך", את "וגם נאמר
"אתה  נאמר שעליהם קהת", ל"בני מררי" ובני גרשון "בני בין החילוק מהו מובן: אינו ולכאורה מררי".
קהת  בני גם הרי - המקדש" עון את תשאו אתך עמרם") אבי קהת ("בני אביך ובית ובניו) (אהרן ובניך

כהנים? אינם

יותר  לכהנים שייכות להם יש הארון, את נושאים היו קהת שבני דכיון - "והארון" רש"י מוסיף ולכן
מררי). ובני גרשון (בני לוי בני משאר

נאמר  שעליהם לויים, אלא כהנים אינם קהת בני שגם כיון ולכן 120אמנם, וישרתוך", עליך "וילוו
המקדש", עון את תשאו אתך עמרם") אבי קהת ("בני אביך ובית ובניו) (אהרן ובניך "אתה שנאמר לאחרי
כהונתכם" עון את תשאו .. "הכהנים") כאן: דוקא מדגיש שרש"י (וכפי ובניך "ואתה הכתוב מוסיף
- בעבודתכם") אליכם יגעו שלא השוגגים הלוים ותזהירו קהת), בני גם (כולל ללוים מסורה ("שאינה
אופן  באותו היא להארון קהת בני של שהשייכות מובן, שמזה הקודש", וכלי "והשולחן רש"י מוסיף לכן

עב  אודות במדבר פרשת בסוף למדנו שכבר וכפי הקודש", וכלי ל"השולחן שייכותם קהת,כמו בני ודת
לשאת, קהת בני "יבואו אזי הקודש, כלי ושאר השולחן העדות, ארון את כיסו ובניו שאהרן שלאחרי
ממש. ולפנים לפני נכנסים היו שלפעמים (כהנים), ובניו אהרן מהֿשאיןֿכן הקודש"; אל יגעו ולא (אבל)

.Î"הקודש וכלי והשולחן "הארון רש"י, שבפירוש הענינים שג' טו) (סעיף לעיל נתבאר והנה,
מלכות  וכתר כהונה כתר תורה כתר הכתרים ג' הם - המזבח הוא .121שעיקרם

שולחן  ושל ארון ושל מזבח של הן, זירים "שלשה יומא במסכת הגמרא דברי תחילה לבאר ויש
עדיין  - ארון של ונטלו, דוד זכה - שולחן של ונטלו, אהרן זכה - מזבח של הנ"ל), הכתרים ג' (שהם

בי  תלמודֿלומר הוא, פחות תאמר שמא ויקח. יבא ליקח הרוצה כל הוא, -122מונח ימלוכו" מלכים
הוא"?! פחות .. ארון ש"של הקסלקאֿדעתא מהו מובן: אינו דלכאורה

בזה: והביאור

נאמר  עליו לאהרן, רק אלא ישראל, לכל שייך אינו מזבח") ("של כהונה" אהרן 123"כתר "ויבדל
יש  ֿ כן (אלאֿאם לדוד רק אלא ישראל, לכל שייך אינו שולחן") ("של מלכות" "כתר  וכן גו"'. להקדישו

ישראל  בני משאר מלך למנות נביא עלֿפי הרוצה 124הוראה "כל - ארון") ("של תורה" "כתר ואילו ;(
התורה. בלימוד מחוייב מישראל אחד וכל ויקח", יבוא ליקח,

שכתוב  כמו המלכות, בכבוד הוא מחוייב תורה", "כתר לו שיש מי שגם זאת, תשים 125ועוד "שום
עליך" אימתו "שתהא מלך", שכתוב 126עליך כמו כהונה, בכבוד הוא מחוייב וכמוֿכן "וקדשתו",127,

וכו'" ראשון לפתוח שבקדושה, דבר .128"לכל

ו"כתר  כהונה" מ"כתר הוא" "פחות תורה" ש"כתר תאמר") ("שמא לומר סברא יש שכן, וכיון
מלכות".
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בניך". "בני נאמר לא ולכן שנה, כ"ה או כ' י"ג,
ב.120) שם,
שלמעלה 121) המקיף שהו"ע - "כתר" הלשון דיוק נתבאר

(ראה  משינויים שלמעלה הנפש עצם עם וקשור פנימיים, מכחות
ואילך). 108 ע' שם לקו"ש בארוכה

טו.122) ח, משלי

יג.123) כג, הימיםֿא דברי
ה"ח.124) פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
טו.125) יז, שופטים פ'
וש"נ.126) (במשנה). א כב, סנהדרין
ח.127) כא, אמור
וש"נ.128) סע"ב. כח, מו"ק
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אמרה  והתורה המלך, מן הממליך ("וגדול ימלוכו" מלכים בי "תלמודֿלומר הגמרא: אומרת זה ועל
זה" מלכות".129מקרא ו"כתר כהונה" מ"כתר יותר גדול תורה" ש"כתר מוכח ומזה ,(

ישנו  שבגמרא השקלאֿוטריא אריכות שכל פעמים, כמה (כמדובר בקיצור במשנה נאמר זה וענין
- במשנה) מלכות".xcqaבקיצור וכתר כהונה כתר (ואחרֿכך) תורה "כתר כתרים: השלשה

כהונה", ל"כתר אחרֿכך באים ועלֿידיֿזה התורה, ענין ישנו שלכלֿלראש – העבודה סדר  הוא וכן
שהם  קרבנות אמנם שיש הקרבנות, בענין וכמו הביטול, תכלית זה אין עדיין אבל הביטול. ענין שהוא
ענין  שהוא מלכות", ל"כתר באים ולאחריֿזה כו'; לבעלים חלק בהם שיש קרבנות יש אבל לגמרי, כליל

זוקף" אינו שוב שכרע כיון ש"המלך, בכך כמודגש הביטול, במציאות.130תכלית ביטול ענין שזהו ,

להורות  הווה, לשון דייקא, "עולה" - גביהן" על ש"עולה טוב", שם ל"כתר אחרֿכך באים ועלֿידיֿזה
יום. כל בעבודת להיות צריך זה שענין

.‡Î:"טוב שם ד"כתר הענין את הזקן ורבינו הרמב"ם הזכירו לא ואףֿעלֿפי ֿכן

כתרים "בשלשה הזקן: ורבינו הרמב"ם לשון דיוק ענין exzkpובהקדים על מורה שזה - ישראל"
מלמעלה  עבודה.131שניתן של ענין ללא מתנה), של (באופן

צורך  יש אלא מלמעלה, שניתן ענין אינו טוב" שם ש"כתר כיון - טוב" שם "כתר כאן נמנה לא ולכן
דוקא. עבודה ובריבוי עצמו, בעבודת

ז"ל  רבותינו מאמר יובן למטה 132[ועלֿפיֿזה רק כי - שם" לו לקנות שנה ת"ק מהלך הקב"ה "הלך
מלמעלה]. מתנה בדרך ולא דוקא, עבודה עלֿידי שבא ענין שזהו כיון ה"שם", לענין להגיע יכולים

.·Î:דוקא שמעון רבי עלֿידי נאמר זה וענין

אומנתו  תורתו - הוא שמעון רבי של המיוחד "כתר 133ענינו - התורה שבלימוד השלימות שזוהי ,
תורה".

עולה  טוב שם "כתר מכלֿמקום וכו'", תורה "כתר שישנו שאף - שמעון רבי במאמר החידוש וזהו
גביהן": על

התורה  דרגת לגבי רק היא טוב" שם "כתר שמעלת לומר מקום היה זאת, אומר היה אחר תנא אם
" דוקא ולכן יוחאי; בן שמעון רבי של התורה דרגת לגבי לא אבל תנא, אותו oernyשל iax שלשה אומר,

היא  טוב" שם "כתר  שמעלת מובן, שמזה - גביהן" על עולה טוב שם וכתר וכו' תורה כתר הן. כתרים
תורה". שב"כתר נעלית היותר הדרגא לגבי גם

הכבד: אל הקל מן - כו'" בתלמוד זהיר "הוי יהודה רבי של מאמרו הובא לזה, ובהקדמה

מאשר  יותר כו'" בתלמוד זהיר "הוי לומר שייך שבה יהודה, רבי של הלימוד דרגת - לכלֿלראש
ולאחריֿזה  תורה"; "כתר - שמעון רבי של הלימוד דרגת באה ואחרֿכך שמעון; רבי של הלימוד בדרגת

גביהן". על עולה טוב שם ש"כתר מוסיפים

.‚Î צריך לכלֿלראש הרי גביהן", על עולה טוב שם ש"כתר הוא במשנה שהחידוש אףֿעלֿפי אמנם,
טוב". שם ד"כתר לשלימות גם באים לאחריֿזה ורק תורה", ד"כתר הענין להיות

הראשונה  תמוז י"ב לחגיגת במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה גם בהרבצת 27וזהו אומץ "להוסיף :
ובחסידות. בנגלה לתורה עתים קביעת עלֿידי תורה",
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נאמר  זה שעל טוב", שם ד"כתר להעילוי גם אחרֿכך באים טוב",134ועלֿידיֿזה משמן שם "טוב
משיח  על ,135דקאי

שכתב  כמו דוד, בית ממלכות הוא משיח שהרי - מלכות כתר הכתרים: ג' עם קשור משיח גם והרי
"הוגה 136הרמב"ם  - תורה" ו"כתר במקומו"; מקדש "ובנה - כהונה כתר דוד"; מבית מלך "יעמוד
בתורה",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

המז  את נתן שליט"א אדמו"ר עבור [כ"ק מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' ונות
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות

•
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א.134) ז, קהלת
שער 135) אורה שערי ד). (סז, פע"ח הק"ש שער אמ"ב ראה

שם. ובהנסמן סע"ב), (מב, פי"ז נרי אתה כי ד"ה החנוכה
ספי"א.136) מלכים הל'
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נאמר  זה שעל טוב", שם ד"כתר להעילוי גם אחרֿכך באים טוב",134ועלֿידיֿזה משמן שם "טוב
משיח  על ,135דקאי

שכתב  כמו דוד, בית ממלכות הוא משיח שהרי - מלכות כתר הכתרים: ג' עם קשור משיח גם והרי
"הוגה 136הרמב"ם  - תורה" ו"כתר במקומו"; מקדש "ובנה - כהונה כתר דוד"; מבית מלך "יעמוד
בתורה",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

המז  את נתן שליט"א אדמו"ר עבור [כ"ק מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' ונות
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

א.134) ז, קהלת
שער 135) אורה שערי ד). (סז, פע"ח הק"ש שער אמ"ב ראה

שם. ובהנסמן סע"ב), (מב, פי"ז נרי אתה כי ד"ה החנוכה
ספי"א.136) מלכים הל'

צריך  הי'’  יוסף  הענינים שארונו של  פנימיות  עפ"י  בזה, בהקדים הטעם  הביאור  וי"ל 
ללכת עם בנ"י במדבר, כי זה נתן להם כח בעבודתם, ללכת במדבר ולקריעת ים סוף, ובזה 
הי'’ צריך להיות “עצמות יוסף", העצם והתוקף של יוסף7, כי עצמות הוא ענין התוקף והחוזק 
של האדם והבעל חי8. והעצם של יוסף בא לידי ביטוי בשמו9 ב"ותקרא את שמו יוסף, לאמר 

יוסף הוי'’ לי בן אחר"10.
והענין בזה, עבודתו של יוסף היא “יוסף הוי'’ לי בן" – להוסיף בקדושה11, ולא רק זה 
אלא “לאמר יוסף הוי'’ לי בן אחר" – שגם יהודי שהנהגתו היא באופן של “אחר", שאינו צד 

הקדושה12, מהפך אותו ל"בן", “בנים אתם להוי'’ אלקיכם"13.
ולכן כאשר בנ"י היו צריכים לצאת ממצרים, שאז התגלה בכל העולם הקיום בפועל של 
האמירה “שלח את בני"14, שיהודים הם בניו של הקב"ה, נדרש אז מבנ"י “מדה כנגד מדה"15, 
לגלות אצלם הענין של “יוסף הוי'’ לי בן", ו"בן אחר", שהו"ע ד"עצמות יוסף" )וזה נפעל ע"י 

משה, שהוא רועם של ישראל ומוציאם ממצרים(16.

7( כן פירש מגלה עמוקות אופן יז בפסוק זה. וראה גם אוה"ת בשלח )כרך ז( ע' ב'תרסג.
8( להעיר גם מטעמי מצות )בא יב, מו( "ועצם לא תשברו בו". וראה חינוך מצוה טז. 

9( כמארז"ל )יומא פג, ב( "ר' מאיר הוה מדייק בשמא". וראה שם מעשה רב.
10( ויצא ל, כד.

11( ראה אוה"ת ויצא רכ, א ואילך. ויחי שפו, א ואילך. שצ, א ואילך. שצז, ב ואילך. ועוד. 
12( ל' התניא פ"ו.

13( פ' ראה יד, א. וראה לקו"ש חי"א ע' 2 ואילך ובהערות שם.
14( שמות ד, כג.

15( ראה סוטה ח, ב.
16( מלקו"ש חכ"ו ע' 85 )משיחות ש"פ בשלח ה'תשכ"ג – ה'תשל"ח, ש"פ וארא ה'תשמ"ה(.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙È· ...˙ÏÎ˙ ‰ÏÂÎ˘ ˙ÈÏË"

במדרש  בשאלתו 1נאמר מחלוקתו את פתח שקרח ,
מן  פטורה שתהא מהו תכלת, שכולה "טלית למשה

טען  בציצית", "חייבת משה לו השיב וכאשר הציצית".
ד' עצמה, את פוטרת אין תכלת שכולה "טלית קרח:

(בתמיה)". אותה? פוטרין חוטין

ספרים, מלא "בית ושאל: המשיך הוא מכן לאחר
"חייב  משה תשובת ועל המזוזה". מן פטור שיהא מהו

רע"ה  כולה, התורה "כל קרח: טען פרשיות,2במזוזה",
אחת  פרשה הבית, את פוטרת פוטרת 3אינה שבמזוזה

(בתמיה)". הבית? את

עליהן, נצטוית לא אלו "דברים ואמר: סיים והוא

בודאן". אתה ומלבך

המפרשים  מאליו,4מסבירים שמובן סבר שקרח ,
מלא  ובית הציצית מן פטורה תכלת שכולה שטלית

כך. יאמר משה שגם סבר והוא ממזוזה, פטור ספרים
ישיב  שכאשר קרח, התכוון אלו שאלות שתי ובשאלת

שטלית  כשם לטעון: יוכל הוא פטורים, שהם משה לו
ספרים  מלא ובית לציצית, זקוקה אינה תכלת שכולה

תכלת, יש עצמה שבטלית כיון – למזוזה זקוק אינו
ש"כל  כיון כך, המזוזה, פרשיות את מכיל כבר והבית

אהרן, לקדושת זקוקים הם אין קדושים", כולם העדה
ה'". קהל על תתנשאו "מדוע ולכן

להבין  צריך "טלית 5אך – הענינים ששני כיון :

מביעים  – ספרים..." מלא ו"בית תכלת..." שכולה
השאלה  מתעוררת רעיון, את 6אותו קרח ששמע לאחר :

הוא  מדוע בציצית, חייבת שהטלית משה, תשובת
ספרים" מלא "בית לגבי ושאל ?7המשיך

סברתו  נראית ספרים מלא בית שלגבי מובן, מזה
תכלת  שכולה טלית לגבי מאשר יותר גם 8פשוטה ולכן, .

בציצית", ש"חייבת הטלית לגבי השיבו שמשה לאחר
שהוא  משה, יאשר ספרים מלא בית שלגבי סבר עדיין הוא

xeht.ממזוזה

לגבי  דוקא מלכתחילה שאל הוא זאת בכל אך
ספרים  מלא בית לגבי ולא תכלת, שכולה 9טלית
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(1– פרשתנו. ריש ילקו"ש ב. פרשתנו תנחומא ג. פי"ח, במדב"ר
כגריס  בהרת שאלה: ובהוספת שינוים בכמה ה"א) (פ"י, סנהדרין בירוש'

תרכ"ט. קורח ויקח ד"ה וראה כו'.
גם 2) שכצ"ל שם, לתנחומא יוסף ובעץ שם. וילקו"ש במד"ר כ"ה

בתנחומא.
וילקו"ש:3) בתנחומא (אבל שם במד"ר הגירסא פרשיות).izyכ"ה

תרכ"ט. קרח ויקח בסד"ה ונתבאר
כאן.4) עה"ת וש"ך בחיי גם וראה כאן. עה"ת לפרש"י גו"א
ומהו 5) תכלת, של החוט על רק לכאורה, היא, טענתו הרי וגם:

מן פטורה "שתהא תרס"ו zivivdאומרו קרח ויקח בד"ה שהקשה (וכמו "
ותש"ג)?

תכלת  של להחוט היתה קרח שכוונת כאן, בגו"א) (וכ"ה ברא"ם
ד" הפירוש א'"c'[ועפ"ז, חוט ציצית "בכל הוא אותה" פוטרין חוטין

רענן  (זית במדרש גירסא שישנה ולהעיר, שם. למד"ר במ"כ (כמ"ש
"חוט וש"ך) בבחיי הובא וכן שם. פוטרת `'לילקו"ש תכלת של

אותה")].
מן פטורה "שתהא מהלשון (א) משה zivivdאבל מתשובת (וגם "

לגמרי ziviva"חייבת הציצית מן פטורה שתהא טען שקרח משמע ("
" שבציציתc'[ופי' חוטין ד' הוא כו'" לט,`zgחוטין מנחות ראה –

הענין  מן למעלה כתיב "מה שם: במדרש (ב) רסי"א]. או"ח ע"ב. ריש
להם מרמזו zivivועשו (ואינו תכלת" פתיל גו' "ונתנו מזכיר ואינו – "

(תצא  דכתיב בציצית "חייבת ה"א: חלק פ' בירושלמי (ג) ב"וגו'"). אפילו
תכלת". "פתיל נזכר לא שם בתצא והרי – וגו'" לך תעשה גדילים יב) כב,

העדה 6) כל "כי הטענה קרח, של שלדעתו מכיון מובן: אינו וגם
בה יש גו'" תתנשאו ומדוע גו' קדושים xaqd`כולם dze` ד"טלית

עשה  שמשה עצמו מזה הרי (בתמי')" עצמה פוטרת אינה תכלת שכולה

שכולה  טלית גם – משה של שלדעתו להבין, הו"ל לכה"ג אהרן את
בציצית. חייבת תכלת

כה"ג  אהרן לעשות משה בדא" "שמלבו קרח שלסברת לתרץ ואין
שהוא בחשבו,`eigומפני כו'" תכלת שכולה "טלית משה את שאל ולכן ,

"מדוע  יטעון (ואז מציצית שפטורה יאמר פני' לו אין זה שבענין שמכיון
היא בשניהם באם כי – משה `dzeתתנשאו") שגם ודאי הרי הסברא,

וישיב  מלבו" "בודא יהי' בזה וגם כו'" "טלית בשאלתו כוונתו יבין
בציצית"?zaiigש"

להוכיח 7) רצה המעשה) (ענין תכלת שכולה שמטלית שם: בגו"א
צריך שאין oxd`lשאין להוכיח רצה התלמוד) (ענין ספרים מלא ומבית ,

עה"ת.dynlצריך ש"ך גם וראה עיי"ש. .
לזה [נוסף xwirאבל zehytay כדלקמן אהרן, על היתה המחלוקת

ובהערות], ב' "ixg`lסעיף משה תשובת האיך zaiigששמע – בציצית"
סברא  בשניהם והרי ממזוזה, פטור יהי' ספרים מלא שבית לו שישיב חשב

zg`?
כו'8) בה "נתעטף פי"א (באבער) משלי במדרש ממ"ש משמע וכן

מלא "בית שבשאלתו כו'", בית כו' לענין השיב להוכיח רצה כו'" ספרים
.78 הערה לקמן וראה תכלת. שכולה טלית

נרמז  (18 הערה להלן (ראה אמת דתיבת שבהר"ת מה יומתק ועפ"ז
במזוזהiptlמזוזה שסברתו מכיון כי – ceqidתכלת `id על לחלוק לסברתו

oeibdeנמצאהתכלת, daygnay התשובה סדר והרי מזוזה, על תחלה חלק
שמתחיל  – החטא סדר כפי הוא בהר"ת) שנרמז (כפי קרח עדת של

daygnaבאות הוא דאהרן הרמז ולכן .dpey`xd שבפועל (אף ד"אמת"
כי ומזוזה), תכלת על תחלה ומזה daygnaחלקו אהרן, על תחלה נחלקו

ומזוזה. תכלת על גם לחלוק באו
בית 9) למשה קרח "אמר כאן: באבער) ע"י (הו"ל אגדה" ב"מדרש
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נאמר  זה שעל טוב", שם ד"כתר להעילוי גם אחרֿכך באים טוב",134ועלֿידיֿזה משמן שם "טוב
משיח  על ,135דקאי

שכתב  כמו דוד, בית ממלכות הוא משיח שהרי - מלכות כתר הכתרים: ג' עם קשור משיח גם והרי
"הוגה 136הרמב"ם  - תורה" ו"כתר במקומו"; מקדש "ובנה - כהונה כתר דוד"; מבית מלך "יעמוד
בתורה",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

המז  את נתן שליט"א אדמו"ר עבור [כ"ק מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' ונות
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

א.134) ז, קהלת
שער 135) אורה שערי ד). (סז, פע"ח הק"ש שער אמ"ב ראה

שם. ובהנסמן סע"ב), (מב, פי"ז נרי אתה כי ד"ה החנוכה
ספי"א.136) מלכים הל'
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נאמר  זה שעל טוב", שם ד"כתר להעילוי גם אחרֿכך באים טוב",134ועלֿידיֿזה משמן שם "טוב
משיח  על ,135דקאי

שכתב  כמו דוד, בית ממלכות הוא משיח שהרי - מלכות כתר הכתרים: ג' עם קשור משיח גם והרי
"הוגה 136הרמב"ם  - תורה" ו"כתר במקומו"; מקדש "ובנה - כהונה כתר דוד"; מבית מלך "יעמוד
בתורה",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

המז  את נתן שליט"א אדמו"ר עבור [כ"ק מלכה") ה"מלוה (מארגן דובינסקי הכהן משה לר' ונות
מלכה"]. ב"מלוה ההתוועדות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

א.134) ז, קהלת
שער 135) אורה שערי ד). (סז, פע"ח הק"ש שער אמ"ב ראה

שם. ובהנסמן סע"ב), (מב, פי"ז נרי אתה כי ד"ה החנוכה
ספי"א.136) מלכים הל'

צריך  הי'’  יוסף  הענינים שארונו של  פנימיות  עפ"י  בזה, בהקדים הטעם  הביאור  וי"ל 
ללכת עם בנ"י במדבר, כי זה נתן להם כח בעבודתם, ללכת במדבר ולקריעת ים סוף, ובזה 
הי'’ צריך להיות “עצמות יוסף", העצם והתוקף של יוסף7, כי עצמות הוא ענין התוקף והחוזק 
של האדם והבעל חי8. והעצם של יוסף בא לידי ביטוי בשמו9 ב"ותקרא את שמו יוסף, לאמר 

יוסף הוי'’ לי בן אחר"10.
והענין בזה, עבודתו של יוסף היא “יוסף הוי'’ לי בן" – להוסיף בקדושה11, ולא רק זה 
אלא “לאמר יוסף הוי'’ לי בן אחר" – שגם יהודי שהנהגתו היא באופן של “אחר", שאינו צד 

הקדושה12, מהפך אותו ל"בן", “בנים אתם להוי'’ אלקיכם"13.
ולכן כאשר בנ"י היו צריכים לצאת ממצרים, שאז התגלה בכל העולם הקיום בפועל של 
האמירה “שלח את בני"14, שיהודים הם בניו של הקב"ה, נדרש אז מבנ"י “מדה כנגד מדה"15, 
לגלות אצלם הענין של “יוסף הוי'’ לי בן", ו"בן אחר", שהו"ע ד"עצמות יוסף" )וזה נפעל ע"י 

משה, שהוא רועם של ישראל ומוציאם ממצרים(16.

7( כן פירש מגלה עמוקות אופן יז בפסוק זה. וראה גם אוה"ת בשלח )כרך ז( ע' ב'תרסג.
8( להעיר גם מטעמי מצות )בא יב, מו( "ועצם לא תשברו בו". וראה חינוך מצוה טז. 

9( כמארז"ל )יומא פג, ב( "ר' מאיר הוה מדייק בשמא". וראה שם מעשה רב.
10( ויצא ל, כד.

11( ראה אוה"ת ויצא רכ, א ואילך. ויחי שפו, א ואילך. שצ, א ואילך. שצז, ב ואילך. ועוד. 
12( ל' התניא פ"ו.

13( פ' ראה יד, א. וראה לקו"ש חי"א ע' 2 ואילך ובהערות שם.
14( שמות ד, כג.

15( ראה סוטה ח, ב.
16( מלקו"ש חכ"ו ע' 85 )משיחות ש"פ בשלח ה'תשכ"ג – ה'תשל"ח, ש"פ וארא ה'תשמ"ה(.
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במדרש  בשאלתו 1נאמר מחלוקתו את פתח שקרח ,
מן  פטורה שתהא מהו תכלת, שכולה "טלית למשה

טען  בציצית", "חייבת משה לו השיב וכאשר הציצית".
ד' עצמה, את פוטרת אין תכלת שכולה "טלית קרח:

(בתמיה)". אותה? פוטרין חוטין

ספרים, מלא "בית ושאל: המשיך הוא מכן לאחר
"חייב  משה תשובת ועל המזוזה". מן פטור שיהא מהו

רע"ה  כולה, התורה "כל קרח: טען פרשיות,2במזוזה",
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(בתמיה)". הבית? את

עליהן, נצטוית לא אלו "דברים ואמר: סיים והוא

בודאן". אתה ומלבך

המפרשים  מאליו,4מסבירים שמובן סבר שקרח ,
מלא  ובית הציצית מן פטורה תכלת שכולה שטלית

כך. יאמר משה שגם סבר והוא ממזוזה, פטור ספרים
ישיב  שכאשר קרח, התכוון אלו שאלות שתי ובשאלת

שטלית  כשם לטעון: יוכל הוא פטורים, שהם משה לו
ספרים  מלא ובית לציצית, זקוקה אינה תכלת שכולה

תכלת, יש עצמה שבטלית כיון – למזוזה זקוק אינו
ש"כל  כיון כך, המזוזה, פרשיות את מכיל כבר והבית

אהרן, לקדושת זקוקים הם אין קדושים", כולם העדה
ה'". קהל על תתנשאו "מדוע ולכן

להבין  צריך "טלית 5אך – הענינים ששני כיון :

מביעים  – ספרים..." מלא ו"בית תכלת..." שכולה
השאלה  מתעוררת רעיון, את 6אותו קרח ששמע לאחר :

הוא  מדוע בציצית, חייבת שהטלית משה, תשובת
ספרים" מלא "בית לגבי ושאל ?7המשיך

סברתו  נראית ספרים מלא בית שלגבי מובן, מזה
תכלת  שכולה טלית לגבי מאשר יותר גם 8פשוטה ולכן, .

בציצית", ש"חייבת הטלית לגבי השיבו שמשה לאחר
שהוא  משה, יאשר ספרים מלא בית שלגבי סבר עדיין הוא
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לגבי  דוקא מלכתחילה שאל הוא זאת בכל אך
ספרים  מלא בית לגבי ולא תכלת, שכולה 9טלית
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(1– פרשתנו. ריש ילקו"ש ב. פרשתנו תנחומא ג. פי"ח, במדב"ר
כגריס  בהרת שאלה: ובהוספת שינוים בכמה ה"א) (פ"י, סנהדרין בירוש'

תרכ"ט. קורח ויקח ד"ה וראה כו'.
גם 2) שכצ"ל שם, לתנחומא יוסף ובעץ שם. וילקו"ש במד"ר כ"ה

בתנחומא.
וילקו"ש:3) בתנחומא (אבל שם במד"ר הגירסא פרשיות).izyכ"ה

תרכ"ט. קרח ויקח בסד"ה ונתבאר
כאן.4) עה"ת וש"ך בחיי גם וראה כאן. עה"ת לפרש"י גו"א
ומהו 5) תכלת, של החוט על רק לכאורה, היא, טענתו הרי וגם:

מן פטורה "שתהא תרס"ו zivivdאומרו קרח ויקח בד"ה שהקשה (וכמו "
ותש"ג)?

תכלת  של להחוט היתה קרח שכוונת כאן, בגו"א) (וכ"ה ברא"ם
ד" הפירוש א'"c'[ועפ"ז, חוט ציצית "בכל הוא אותה" פוטרין חוטין

רענן  (זית במדרש גירסא שישנה ולהעיר, שם. למד"ר במ"כ (כמ"ש
"חוט וש"ך) בבחיי הובא וכן שם. פוטרת `'לילקו"ש תכלת של

אותה")].
מן פטורה "שתהא מהלשון (א) משה zivivdאבל מתשובת (וגם "

לגמרי ziviva"חייבת הציצית מן פטורה שתהא טען שקרח משמע ("
" שבציציתc'[ופי' חוטין ד' הוא כו'" לט,`zgחוטין מנחות ראה –

הענין  מן למעלה כתיב "מה שם: במדרש (ב) רסי"א]. או"ח ע"ב. ריש
להם מרמזו zivivועשו (ואינו תכלת" פתיל גו' "ונתנו מזכיר ואינו – "

(תצא  דכתיב בציצית "חייבת ה"א: חלק פ' בירושלמי (ג) ב"וגו'"). אפילו
תכלת". "פתיל נזכר לא שם בתצא והרי – וגו'" לך תעשה גדילים יב) כב,

העדה 6) כל "כי הטענה קרח, של שלדעתו מכיון מובן: אינו וגם
בה יש גו'" תתנשאו ומדוע גו' קדושים xaqd`כולם dze` ד"טלית

עשה  שמשה עצמו מזה הרי (בתמי')" עצמה פוטרת אינה תכלת שכולה

שכולה  טלית גם – משה של שלדעתו להבין, הו"ל לכה"ג אהרן את
בציצית. חייבת תכלת

כה"ג  אהרן לעשות משה בדא" "שמלבו קרח שלסברת לתרץ ואין
שהוא בחשבו,`eigומפני כו'" תכלת שכולה "טלית משה את שאל ולכן ,

"מדוע  יטעון (ואז מציצית שפטורה יאמר פני' לו אין זה שבענין שמכיון
היא בשניהם באם כי – משה `dzeתתנשאו") שגם ודאי הרי הסברא,

וישיב  מלבו" "בודא יהי' בזה וגם כו'" "טלית בשאלתו כוונתו יבין
בציצית"?zaiigש"

להוכיח 7) רצה המעשה) (ענין תכלת שכולה שמטלית שם: בגו"א
צריך שאין oxd`lשאין להוכיח רצה התלמוד) (ענין ספרים מלא ומבית ,

עה"ת.dynlצריך ש"ך גם וראה עיי"ש. .
לזה [נוסף xwirאבל zehytay כדלקמן אהרן, על היתה המחלוקת

ובהערות], ב' "ixg`lסעיף משה תשובת האיך zaiigששמע – בציצית"
סברא  בשניהם והרי ממזוזה, פטור יהי' ספרים מלא שבית לו שישיב חשב

zg`?
כו'8) בה "נתעטף פי"א (באבער) משלי במדרש ממ"ש משמע וכן

מלא "בית שבשאלתו כו'", בית כו' לענין השיב להוכיח רצה כו'" ספרים
.78 הערה לקמן וראה תכלת. שכולה טלית

נרמז  (18 הערה להלן (ראה אמת דתיבת שבהר"ת מה יומתק ועפ"ז
במזוזהiptlמזוזה שסברתו מכיון כי – ceqidתכלת `id על לחלוק לסברתו

oeibdeנמצאהתכלת, daygnay התשובה סדר והרי מזוזה, על תחלה חלק
שמתחיל  – החטא סדר כפי הוא בהר"ת) שנרמז (כפי קרח עדת של

daygnaבאות הוא דאהרן הרמז ולכן .dpey`xd שבפועל (אף ד"אמת"
כי ומזוזה), תכלת על תחלה ומזה daygnaחלקו אהרן, על תחלה נחלקו

ומזוזה. תכלת על גם לחלוק באו
בית 9) למשה קרח "אמר כאן: באבער) ע"י (הו"ל אגדה" ב"מדרש
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פטור  שהוא הבית, לגבי יותר לו ברור שהיה (למרות
כולם  העדה "כל לטענתו ההוכחה כי ממזוזה),
ולא  מ"טלית...", נובעת תתנשאו" ומדוע קדושים...

ממזוזה  הפטור ספרים מלא .10מבית

.·
"˙Ó‡ Â˙¯Â˙Â ˙Ó‡ ‰˘Ó"

להבין המסופר כדי את ולהסביר להקדים יש זאת,
חז"ל  בטעותם,11בדברי אחרֿכך הודו קרח שעדת ,

ותורתו  אמת "משה בדבריהם התבטאה והודאתם
אמת".

בזה: להבין וצריך

הרי  כפשוטם, הפסוקים ממשמעות הנראה כפי
היתה  משה, על גם חלקו ועדתו שקרח למרות

אהרן  לגבי בעיקר "מדוע 12מחלוקתם בדרישתם ולכן, .
ה'" קהל על כולל 13תתנשאו שכולם, משה, להם אמר ,

oxd` לראות ייווכחו ועלֿידיֿזה קטורת, יקטירו ,
ש  הקדוש", הוא ה' יבחר אשר הוא `oxdש"האיש

הגדול  .14הכהן

כהמשך  המופיעים הפרשה, שבהמשך הענינים גם
קרח, בפרשת כך משום וכתובים קרח, למחלוקת

לכהונת מטה`oxdקשורים "פרח של הענין :oxd`"15;
ייכנס  לא שזר לשמור אהרן בני לכהנים ההוראה

כהונה 16למקדש  מתנות על והציווי ;17.

קרח  עדת של המחלוקת שעיקר כיון מובן: ואינו
בתשובה  חזרתם התבטאה מדוע אהרן, כלפי היתה

" `znבאמירה dyn"אמת "ותורתו רק ולא ,"18?

.‚
˙˜ÂÏÁÓ :È¯˜ÈÚ‰ ‡ËÁ‰

גד  מחלוקת תמיהה בענין מוצאים אנו יותר ולה
בגמרא  נאמר ועדתו: במחלוקת 19קרח המחזיק "כל

בלאו  שנאמר 20עובר וכעדתו".21, כקרח יהיה ולא
בהתנגדותם  היה ועדתו קרח של חטאם ולכאורה,

תורת`oxdלכהונת של לאמיתיות ,dyn וכיצד וכו',
מחלוקת  בכל במחלוקת", ש"המחזיק מכך, ללמוד ניתן

יהיה "לא על עובר ezcrkeשהיא, gxwk?"

בעיקר  היה ועדתו קרח של שחטאם מובן, מזה
על  "ויפול על רש"י כדברי מחלוקת, זו שהיתה בכך

או 22פניו" עליו חלק שקרח מפני נבהל לא שמשה –
"מפני נבהל הוא אלא אהרן, כהונת ".zwelgndעל

במדרש  לקו 23וכשמוסברת ואבירם שדתן לכך הסיבה
בעל  לקראת שכנים "שהיו שם נאמר קרח, עם

zwelgn"24.

במלים  פותחת שהפרשה לכך גם מתאים זה הסבר
קרח": "ויקח

התרגום  כדברי היא "ויקח" המילה משמעות
"biltz`e"25רש"י שמבאר וכפי ,wlgp" העדה משאר

על zwelgna"להחזיק המראה "קרח", והשם .
"קרח",26מהותו  בשם הנקראת הפרשה מהות ועל ,

"קרחה" מלשון שמשמעותה27הוא ,belit28 להתנתק –
וכדומה). מהראש השיער (תלישת ולהתחלק
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כו'". תכלת שכולה טלית לו אמר וכן כו' צריך משה אמר כו' ספרים מלא
מבכל  הפוך הוא בו השאלות שסדר כיון זה, (כת"י) במדרש צ"ע אבל

ספרים. בכו"כ הובא וכן הנ"ל מדרשים
ענין 10) ולא התכלת ענין רק נזכר כאן שבפרש"י ג"כ, ולהעיר
המזוזה.
כגירסת 11) – כ) (פי"ח, ובמדב"ר סע"א) (קי, סנה' א), (עד, ב"ב

יא. פרשתנו בתנחומא וכ"ה לד. טז, פרשתנו והש"ך הבחיי
ה'12) ו"לא  מלבו המעשים כל שעשה משה על גם שחלקו ואף

הרי – ואילך) כח (טז, עלxwirשלחני" היתה miyrnd,xwiraeמחלקותם
גם "ובקשתם יֿיא) (שם, בכתוב וכמפורש אהרן, כהונת על –dpedk;"

"oxd`eכי ..eilr epilz לומר הוצרכו אלו, מעשים לבטל שבכדי אלא – "
כח. פסוק שם רא"ם וראה מדעתו. ח"ו עשאם שמשה

ג.13) שם,
לסיים  בכדי היינו כו'", מלכות אתה לקחת "אם שם רש"י  ומ"ש

לברר לך הי' dpedk"לא jig`l.שם גו"א וראה ."
רק 14) כ"א הוכחה אין – כו' הקטרת ובהקטרת ואילך. ה טז,

שקם  [ובנביא אמת" ש"משה ע"ז לא אבל אמת", אהרן) (מינוי ש"תורתו
אמת]. נבואתו רק הרי – יו"ד) לד, ברכה (ספרי כמותו באומות

טזֿכג.15) יז,
ואילך.16) א יח,

ח.17) שם, רש"י וראה ואילך. ח שם,
תכלת 18) מזוזה אהרן ר"ת הוא ש"אמת" בספרים המבואר לפי וגם

רק היא אהרן תיבת גם הרי –fnxa.
י.19) שם תנחומא שם. בבמדב"ר וכ"ה א. קי, סנה'
סהמ"צ 20) קרח. פ' שאילתות ראה – ממש מה"ת לאו הכוונה אם

מה. מל"ת שם. ובנ"כ ח שרש להרמב"ם
ה.21) יז,
ד).22) שם תנחומא ו. שם, (מבמדב"ר ד טז,
שם.23) תנחומא ה. שם, במדב"ר
קשה24) כמה כז: טז, רש"י גם כו'.zwelgndראה
פליגא".25) לשון אלא ויקח "אין (1 בהערה (נסמן ובמדרש
עיי"ש.26) בשמא. מדייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה
ב.27) קט, סנה'
(ראה 28) תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

וראה  אגודות. אגודות תעשו לא ב) יג, (יבמות רז"ל ע"ז שדרשו א) יד,
לא  תתגודדו "לא עה"פ: ובילקו"ש שם. מל"ת להרמב"ם ספהמ"צ
קרח  שעשה כשם בכם קרחה תשימו שלא אגודות.. אגודות תשימו

א  ועשאן שקרח לישראל כאן, יפות פנים גם וראה אגודות". גודות
.34 הערה לקמן וראה מחלקת. בגימטריא רע) (בצירוף
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המבדיל ה"מחלוקת  הרקיע הוא בעולם, הראשונה "
למים  מים טוב",29בין "כי השני ביום נאמר אין ולכן .

מחלוקת" נבראת "בו .30כי

השלישי ביום נאמר "כי miinrtאףֿעלֿפיֿכן

של  למלאכתו ואחד המים למלאכת "אחד – טוב"

המלאכה 29יום" גם ל"טוב", והפכה התבררה, שאז –
השני  ביום שנוצרה המחיצה) – .31(המחלוקת

ליום  במקביל שהוא השלישי, האלף לגבי גם כך
השלישי),32השלישי  (שבאלף תורה מתן שבזמן ,

(ה"הפרדה") הגזירה התבטלה בין dlicandכאשר

ש"העליונים  לכך הכוח וניתן תחתונים, לבין עליונים
לעליונים" יעלו והתחתונים לתחתונים תוקנה 33ירדו –

לבין  עליונים (מים) בין המבדילה הרקיע של המחיצה
תחתונים. (מים)

.‰
‰˘ÓÓÂ ‰¯Â˙‰Ó ÍÙÈ‰‰ Y ˙˜ÂÏÁÓ‰

מוב  –מזה "ואתפלג" של מחלוקת, שכל ן,

אלימלך" "נועם בספר שנאמר מה לפי ,34ובמיוחד
המבדיל  לרקיע בדומה הוא קרח" או 35ש"ואתפלג ,

אחרים  במקומות הפלגה,36כנאמר לדור בדומה שהוא ,
המבדיל  לרקיע קשור הוא ממהות 37שאף ההיפך הוא ,

בעולם" שלום לעשות "ניתנה אשר ולפיכך 38התורה, ,

ממשה  ההיפך גם שמו 39– על נקראת התורה אשר ,40.

מופיע  שלום" ורודף שלום "אוהב התואר אמנם,

אהרן  ניהל 41לגבי שקרח לכך בפנימיות ההסבר וזהו ,
כלפי של oxd`42מחלוקת והפנימיות העיקר אך ,

כלפי היו אהרן dynהמחלוקת של עבודתו עצם כי ,

באמצעות  שניתנה בתורה, נאמר שכך מפני היתה
משה.

.Â
‰˘Ó ˙Â‰Ó ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ Y È˙ÈÓ‡‰ Ì¯Â‚‰

המפ  הוא:ההסבר לכך ורט

אך  משה, חידש (תורה) ה"שלום" ענין עצם את

העולם  מעניני נעלה היה כשלעצמו שמשה הרי 43כיון ,

בעולם הוריד lretaהשלום אשר אהרן, ידי על נעשה
ה"בריות" אל עצמו אותם,44את וקירב ,mnnexe45 אל

שלום" נתיבותיה "כל אשר יוצא,46התורה, וממילא .
ב  הנרמזת מחלוקת, של המציאות קרח enyשעצם של

משה, של ממהותו ההיפך היא – קרחה –dyrne קרח

להחזיק  ("ואתפליג... בפועל המחלוקת ניהול –
אהרן  של ממהותו ההיפך הוא – .47במחלוקת")

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

הגבורה,29) מדת בו שהאירה לפי השני, ביום הרקיע נברא שלכן
א). ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. (שעהיוה"א ו)התחלקות (צמצום – שענינה

ד"30) בזה י"ל טעמים וכמה ו. פ"ד, האור lcaieב"ר בין אלקים
ואכ"מ. "מחלוקת". נחשב לא – גו'"

וטובו"31) "במילואו הי' השני דיום רקיע" "יהי שכפשוטו – וכמו
השלישי; ביום רק ז) א, בראשית (רש"י

הצמצום  את היא שממתיקה התפארת, מדת האירה השלישי ביום
הגבורה. מדת שמצד

ג.32) ב, בראשית ובחיי רמב"ן
טו.33) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
רחם 34) פטר כל ד"ה תשכג. תרצז. ע' קרח באוה"ת ונתבאר הובא

ואילך  א יז, זח"א ע"פ (והוא קצא. ס"ע אור יהל גם וראה ועוד. תרכ"ז.
רקיע  בענין תרצז) (ע' שם אוה"ת וראה כאן). המור בצרור גם הובא –
הרקיע  הבדלת ענין גם מרומז קרח שבהשם י"ל ועפ"ז הנורא, הקרח כעין

כעין ואילך.gxwd(שהוא 116 ע' ח"ח לקו"ש וראה .(
(לקו"ת 35) קרח פ' בדרושי מהמבואר ולהעיר .29 הערה לעיל ראה

ג. נד, עיקר.n"kaeפרשתנו הגבורות לעשות רצה שקרח (
פרשתנו.36) ריש לזהר הרח"ו הגהות גם וראה כט. טז, פרשתנו בחיי

שת. תרפה. תרס. ע' שם פרשתנו. ריש אוה"ת א. כה, מצורע לקו"ת
הפלגה.37) ודור בהם.. לקו הללו והמים שם: ב"ר ראה
(38349 ע' ח"ח לקו"ש ב. נט, גטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
ואילך.

ג"כ39) פכ"ב)iyilyשהוא משלי מדרש וראה א. פח, (שבת
תרכ"ז, רחם פטר כל סד"ה וראה תשיז). ס"ע שם אוה"ת (ראה ותפארת

שנעשה  המחיצה את מברר השלישי שיום כמו קרח את לברר רצה שמשה
.(31 הערה לעיל (ראה שני ביום

החלצו  בד"ה נסמן – ומריבה מדון (מלשון מדין ממלחמת ולהעיר
שהוא  לפי דוקא, משה ע"י להיות צריכה שהייתה בתחלתו) תרנ"ט

א). פז, מטות (לקו"ת וההתכללות" החיבור "הגורם
א.40) פט, שבת
ויבכו 41) ח) לג, (ברכה עה"פ ורש"י מדרש וראה מי"ב. פ"א אבות

משה. את ישראל בני
על 42) חלקו ולכן הגבורות להגביר רצו תשה: ע' שם אוה"ת ראה

החסד. איש הכהן אהרן
(לקו"ת 43) דוקא הזקנים ע' ע"י ובא בשר" לי "מאין טען שלכן

ואלה  ואלה ב. לג, ד. לא, בהעלותך שם אחר באופן אבל – א יב, ואתחנן
דא"ח).
(ראה 44) הקב"ה ע"י שנבראו בריות שהם ורק מעלה שום בהם שאין

פל"ב). תניא ב. כ, תענית
מלמטלמ"ע,45) כנס"י שמעלה דמטרוניתא" "שושבינא הוא אהרן כי

ר"פ  (תו"א מלמעלמ"ט אוא"ס ממשיך דמלכא" "שושבינא משה משא"כ
מסעי. ר"פ אֿב. לב, בהעלותך לקו"ת שם). (ובהוספות ).n"kaeתצוה

יז.46) ג, משלי
עם47) לחלוק קרח ראה "ומה כאן: מפרש"י עשה..dynלהעיר מה ..

– כו'" תכלת שכולן טליתות עםdlgzayוהלבישן לחלוק ,dynראה
ט  שהלבישן "מדוע ומה אח"כ לטענתו הוכחה הי' (שזה כו' ליתות

כהונת כנגד גו'" לחלוק`oxdתתנשאו א) בכדי: הי' (eilr(ב משה), (על
את .eixacולבטל
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פטור  שהוא הבית, לגבי יותר לו ברור שהיה (למרות
כולם  העדה "כל לטענתו ההוכחה כי ממזוזה),
ולא  מ"טלית...", נובעת תתנשאו" ומדוע קדושים...

ממזוזה  הפטור ספרים מלא .10מבית

.·
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להבין המסופר כדי את ולהסביר להקדים יש זאת,
חז"ל  בטעותם,11בדברי אחרֿכך הודו קרח שעדת ,

ותורתו  אמת "משה בדבריהם התבטאה והודאתם
אמת".

בזה: להבין וצריך

הרי  כפשוטם, הפסוקים ממשמעות הנראה כפי
היתה  משה, על גם חלקו ועדתו שקרח למרות

אהרן  לגבי בעיקר "מדוע 12מחלוקתם בדרישתם ולכן, .
ה'" קהל על כולל 13תתנשאו שכולם, משה, להם אמר ,

oxd` לראות ייווכחו ועלֿידיֿזה קטורת, יקטירו ,
ש  הקדוש", הוא ה' יבחר אשר הוא `oxdש"האיש

הגדול  .14הכהן

כהמשך  המופיעים הפרשה, שבהמשך הענינים גם
קרח, בפרשת כך משום וכתובים קרח, למחלוקת

לכהונת מטה`oxdקשורים "פרח של הענין :oxd`"15;
ייכנס  לא שזר לשמור אהרן בני לכהנים ההוראה

כהונה 16למקדש  מתנות על והציווי ;17.

קרח  עדת של המחלוקת שעיקר כיון מובן: ואינו
בתשובה  חזרתם התבטאה מדוע אהרן, כלפי היתה

" `znבאמירה dyn"אמת "ותורתו רק ולא ,"18?

.‚
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גד  מחלוקת תמיהה בענין מוצאים אנו יותר ולה
בגמרא  נאמר ועדתו: במחלוקת 19קרח המחזיק "כל

בלאו  שנאמר 20עובר וכעדתו".21, כקרח יהיה ולא
בהתנגדותם  היה ועדתו קרח של חטאם ולכאורה,

תורת`oxdלכהונת של לאמיתיות ,dyn וכיצד וכו',
מחלוקת  בכל במחלוקת", ש"המחזיק מכך, ללמוד ניתן

יהיה "לא על עובר ezcrkeשהיא, gxwk?"

בעיקר  היה ועדתו קרח של שחטאם מובן, מזה
על  "ויפול על רש"י כדברי מחלוקת, זו שהיתה בכך

או 22פניו" עליו חלק שקרח מפני נבהל לא שמשה –
"מפני נבהל הוא אלא אהרן, כהונת ".zwelgndעל

במדרש  לקו 23וכשמוסברת ואבירם שדתן לכך הסיבה
בעל  לקראת שכנים "שהיו שם נאמר קרח, עם

zwelgn"24.

במלים  פותחת שהפרשה לכך גם מתאים זה הסבר
קרח": "ויקח

התרגום  כדברי היא "ויקח" המילה משמעות
"biltz`e"25רש"י שמבאר וכפי ,wlgp" העדה משאר

על zwelgna"להחזיק המראה "קרח", והשם .
"קרח",26מהותו  בשם הנקראת הפרשה מהות ועל ,

"קרחה" מלשון שמשמעותה27הוא ,belit28 להתנתק –
וכדומה). מהראש השיער (תלישת ולהתחלק
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כו'". תכלת שכולה טלית לו אמר וכן כו' צריך משה אמר כו' ספרים מלא
מבכל  הפוך הוא בו השאלות שסדר כיון זה, (כת"י) במדרש צ"ע אבל

ספרים. בכו"כ הובא וכן הנ"ל מדרשים
ענין 10) ולא התכלת ענין רק נזכר כאן שבפרש"י ג"כ, ולהעיר
המזוזה.
כגירסת 11) – כ) (פי"ח, ובמדב"ר סע"א) (קי, סנה' א), (עד, ב"ב

יא. פרשתנו בתנחומא וכ"ה לד. טז, פרשתנו והש"ך הבחיי
ה'12) ו"לא  מלבו המעשים כל שעשה משה על גם שחלקו ואף

הרי – ואילך) כח (טז, עלxwirשלחני" היתה miyrnd,xwiraeמחלקותם
גם "ובקשתם יֿיא) (שם, בכתוב וכמפורש אהרן, כהונת על –dpedk;"

"oxd`eכי ..eilr epilz לומר הוצרכו אלו, מעשים לבטל שבכדי אלא – "
כח. פסוק שם רא"ם וראה מדעתו. ח"ו עשאם שמשה

ג.13) שם,
לסיים  בכדי היינו כו'", מלכות אתה לקחת "אם שם רש"י  ומ"ש

לברר לך הי' dpedk"לא jig`l.שם גו"א וראה ."
רק 14) כ"א הוכחה אין – כו' הקטרת ובהקטרת ואילך. ה טז,

שקם  [ובנביא אמת" ש"משה ע"ז לא אבל אמת", אהרן) (מינוי ש"תורתו
אמת]. נבואתו רק הרי – יו"ד) לד, ברכה (ספרי כמותו באומות

טזֿכג.15) יז,
ואילך.16) א יח,

ח.17) שם, רש"י וראה ואילך. ח שם,
תכלת 18) מזוזה אהרן ר"ת הוא ש"אמת" בספרים המבואר לפי וגם

רק היא אהרן תיבת גם הרי –fnxa.
י.19) שם תנחומא שם. בבמדב"ר וכ"ה א. קי, סנה'
סהמ"צ 20) קרח. פ' שאילתות ראה – ממש מה"ת לאו הכוונה אם

מה. מל"ת שם. ובנ"כ ח שרש להרמב"ם
ה.21) יז,
ד).22) שם תנחומא ו. שם, (מבמדב"ר ד טז,
שם.23) תנחומא ה. שם, במדב"ר
קשה24) כמה כז: טז, רש"י גם כו'.zwelgndראה
פליגא".25) לשון אלא ויקח "אין (1 בהערה (נסמן ובמדרש
עיי"ש.26) בשמא. מדייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה
ב.27) קט, סנה'
(ראה 28) תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

וראה  אגודות. אגודות תעשו לא ב) יג, (יבמות רז"ל ע"ז שדרשו א) יד,
לא  תתגודדו "לא עה"פ: ובילקו"ש שם. מל"ת להרמב"ם ספהמ"צ
קרח  שעשה כשם בכם קרחה תשימו שלא אגודות.. אגודות תשימו

א  ועשאן שקרח לישראל כאן, יפות פנים גם וראה אגודות". גודות
.34 הערה לקמן וראה מחלקת. בגימטריא רע) (בצירוף

gxw zyxt zegiyÎihewl
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המבדיל ה"מחלוקת  הרקיע הוא בעולם, הראשונה "
למים  מים טוב",29בין "כי השני ביום נאמר אין ולכן .

מחלוקת" נבראת "בו .30כי

השלישי ביום נאמר "כי miinrtאףֿעלֿפיֿכן

של  למלאכתו ואחד המים למלאכת "אחד – טוב"

המלאכה 29יום" גם ל"טוב", והפכה התבררה, שאז –
השני  ביום שנוצרה המחיצה) – .31(המחלוקת

ליום  במקביל שהוא השלישי, האלף לגבי גם כך
השלישי),32השלישי  (שבאלף תורה מתן שבזמן ,

(ה"הפרדה") הגזירה התבטלה בין dlicandכאשר

ש"העליונים  לכך הכוח וניתן תחתונים, לבין עליונים
לעליונים" יעלו והתחתונים לתחתונים תוקנה 33ירדו –

לבין  עליונים (מים) בין המבדילה הרקיע של המחיצה
תחתונים. (מים)

.‰
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מוב  –מזה "ואתפלג" של מחלוקת, שכל ן,

אלימלך" "נועם בספר שנאמר מה לפי ,34ובמיוחד
המבדיל  לרקיע בדומה הוא קרח" או 35ש"ואתפלג ,

אחרים  במקומות הפלגה,36כנאמר לדור בדומה שהוא ,
המבדיל  לרקיע קשור הוא ממהות 37שאף ההיפך הוא ,

בעולם" שלום לעשות "ניתנה אשר ולפיכך 38התורה, ,

ממשה  ההיפך גם שמו 39– על נקראת התורה אשר ,40.

מופיע  שלום" ורודף שלום "אוהב התואר אמנם,

אהרן  ניהל 41לגבי שקרח לכך בפנימיות ההסבר וזהו ,
כלפי של oxd`42מחלוקת והפנימיות העיקר אך ,

כלפי היו אהרן dynהמחלוקת של עבודתו עצם כי ,

באמצעות  שניתנה בתורה, נאמר שכך מפני היתה
משה.

.Â
‰˘Ó ˙Â‰Ó ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ Y È˙ÈÓ‡‰ Ì¯Â‚‰

המפ  הוא:ההסבר לכך ורט

אך  משה, חידש (תורה) ה"שלום" ענין עצם את

העולם  מעניני נעלה היה כשלעצמו שמשה הרי 43כיון ,

בעולם הוריד lretaהשלום אשר אהרן, ידי על נעשה
ה"בריות" אל עצמו אותם,44את וקירב ,mnnexe45 אל

שלום" נתיבותיה "כל אשר יוצא,46התורה, וממילא .
ב  הנרמזת מחלוקת, של המציאות קרח enyשעצם של

משה, של ממהותו ההיפך היא – קרחה –dyrne קרח

להחזיק  ("ואתפליג... בפועל המחלוקת ניהול –
אהרן  של ממהותו ההיפך הוא – .47במחלוקת")
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הגבורה,29) מדת בו שהאירה לפי השני, ביום הרקיע נברא שלכן
א). ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. (שעהיוה"א ו)התחלקות (צמצום – שענינה

ד"30) בזה י"ל טעמים וכמה ו. פ"ד, האור lcaieב"ר בין אלקים
ואכ"מ. "מחלוקת". נחשב לא – גו'"

וטובו"31) "במילואו הי' השני דיום רקיע" "יהי שכפשוטו – וכמו
השלישי; ביום רק ז) א, בראשית (רש"י

הצמצום  את היא שממתיקה התפארת, מדת האירה השלישי ביום
הגבורה. מדת שמצד

ג.32) ב, בראשית ובחיי רמב"ן
טו.33) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
רחם 34) פטר כל ד"ה תשכג. תרצז. ע' קרח באוה"ת ונתבאר הובא

ואילך  א יז, זח"א ע"פ (והוא קצא. ס"ע אור יהל גם וראה ועוד. תרכ"ז.
רקיע  בענין תרצז) (ע' שם אוה"ת וראה כאן). המור בצרור גם הובא –
הרקיע  הבדלת ענין גם מרומז קרח שבהשם י"ל ועפ"ז הנורא, הקרח כעין

כעין ואילך.gxwd(שהוא 116 ע' ח"ח לקו"ש וראה .(
(לקו"ת 35) קרח פ' בדרושי מהמבואר ולהעיר .29 הערה לעיל ראה

ג. נד, עיקר.n"kaeפרשתנו הגבורות לעשות רצה שקרח (
פרשתנו.36) ריש לזהר הרח"ו הגהות גם וראה כט. טז, פרשתנו בחיי

שת. תרפה. תרס. ע' שם פרשתנו. ריש אוה"ת א. כה, מצורע לקו"ת
הפלגה.37) ודור בהם.. לקו הללו והמים שם: ב"ר ראה
(38349 ע' ח"ח לקו"ש ב. נט, גטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
ואילך.

ג"כ39) פכ"ב)iyilyשהוא משלי מדרש וראה א. פח, (שבת
תרכ"ז, רחם פטר כל סד"ה וראה תשיז). ס"ע שם אוה"ת (ראה ותפארת

שנעשה  המחיצה את מברר השלישי שיום כמו קרח את לברר רצה שמשה
.(31 הערה לעיל (ראה שני ביום

החלצו  בד"ה נסמן – ומריבה מדון (מלשון מדין ממלחמת ולהעיר
שהוא  לפי דוקא, משה ע"י להיות צריכה שהייתה בתחלתו) תרנ"ט

א). פז, מטות (לקו"ת וההתכללות" החיבור "הגורם
א.40) פט, שבת
ויבכו 41) ח) לג, (ברכה עה"פ ורש"י מדרש וראה מי"ב. פ"א אבות

משה. את ישראל בני
על 42) חלקו ולכן הגבורות להגביר רצו תשה: ע' שם אוה"ת ראה

החסד. איש הכהן אהרן
(לקו"ת 43) דוקא הזקנים ע' ע"י ובא בשר" לי "מאין טען שלכן

ואלה  ואלה ב. לג, ד. לא, בהעלותך שם אחר באופן אבל – א יב, ואתחנן
דא"ח).
(ראה 44) הקב"ה ע"י שנבראו בריות שהם ורק מעלה שום בהם שאין

פל"ב). תניא ב. כ, תענית
מלמטלמ"ע,45) כנס"י שמעלה דמטרוניתא" "שושבינא הוא אהרן כי

ר"פ  (תו"א מלמעלמ"ט אוא"ס ממשיך דמלכא" "שושבינא משה משא"כ
מסעי. ר"פ אֿב. לב, בהעלותך לקו"ת שם). (ובהוספות ).n"kaeתצוה

יז.46) ג, משלי
עם47) לחלוק קרח ראה "ומה כאן: מפרש"י עשה..dynלהעיר מה ..

– כו'" תכלת שכולן טליתות עםdlgzayוהלבישן לחלוק ,dynראה
ט  שהלבישן "מדוע ומה אח"כ לטענתו הוכחה הי' (שזה כו' ליתות

כהונת כנגד גו'" לחלוק`oxdתתנשאו א) בכדי: הי' (eilr(ב משה), (על
את .eixacולבטל
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של  מחלוקתו ידי שעל לכך בפנימיות ההסבר זהו
משה, כלפי מחלוקתו נבעה אהרן כהונת על קרח
"טלית  על שאלתו ידי שעל המדרש, מן לעיל כמובא
כוונה  מתוך ספרים") מלא "בית (ועל תכלת" שכולה
"דברים  למשה דבריו נבעו אהרן, כהונת על לחלוק
כיון  בודאן": אתה ומלבך עליהן, נצטוית לא אלו

כהונתlretaשמחלוקתו המיישם`oxdכנגד ,lreta
מחלוקת בעל מהיותו נבעה משה, של דרכו mvraאת

ezednהתנגדות היתה ובפנימיותו ,dynl גרמה ולכן ,
מחלוקתו  של ה"תוצאה" שהיא – אהרן על מחלוקתו
למחלוקת  ה"גורם" לגילוי – משה כנגד הפנימית

ielba.

דוקא  ביטוי לידי באה תחילה" שה"מחשבה וכיון
מעשה" ,48ב"סוף

" שלגבי כשם הכהונה",gwieלכן, על לעורר קרח
למחלוקתו  ה"גורם" שהיתה – אהרן על מחלוקתו הרי

הגיעה – ה"מזוזה" ועל ה"תכלת" ,`odixgעל

הגורם שהיתה – משה על מחלוקתו iniptdכך
בסוף. רק בפועל –התגלתה אהרן על למחלוקתו

התבטאה  קרח עדת שתשובת לכך ההסבר זהו
" לוודא ezxezeאמתdynבאמירה כדי אמת":

שוב  ייכשלו לא ושהם אמיתית, היא בתשובה שהחזרה
שלא  תעלומות יודע עליו "יעיד אשר עד זה, בחטא

לעולם" החטא לזה ה 49ישוב את לעקור יש ,mxeb
נבעה  "אהרן" על ועדתו קרח שמחלוקת וכיון לחטא.
מהות  עצם על ותורתו, משה על ממחלוקתם בפנימיות

התבטאה לפיכך באמירה xwirה"שלום", התשובה
"dynאמתezxeze."אמת

.Ê
‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÌÈÊÓ¯ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÈË¯Ù

"Á¯˜"
האמו  על לפי ועדתו קרח של שהמחלוקת לעיל, ר

יש  ותורתו, משה על מחלוקתם של תוצאה היתה אהרן
אינן  המזוזה ועל הציצית על מחלוקתם שגם לומר,

עניןiccvפרט של הוכחה ,xg` ש)myk מלא שבית
למזוזה  זקוקים אינם תכלת שכולה וטלית ספרים

"כולם  אשר ישראל, גם כך תכלת, של ולחוט
הן  אלא אהרן), לקדושת זקוקים אינם קדושים",
משה  על מחלוקתם כלומר, ענין. לאותו קשורות

על מחלוקותיהם לידי למעשה מביאה ,`oxdותורתו
.dfefnועלzivivעל

שבהם  האופנים הם אלו ענינים ששלשה וכיון
שבשם  להניח, יש קרח, מחלוקת בפועל מתבטאת
אלא  עצמה, המחלוקת נקודת רק נרמזת אינה "קרח"
ההבדל  בפועל. המחלוקת מתבטאת שבהם הענינים גם

המחלוקת שענין ב ezellkaהוא, נרמז ,llkובעצמיותו
נרמזים  המפורטים הענינים ושלשת כולה, במילה

האותיות  בשלש המילה, רומזת 50בפרטי אות כל :
אחר. לענין

.Á
˙Â‡· ÈÂÈ˘ Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÂÈ˘ Y Á¯˜ ˙ÂÂÎ

‡"‰
מתן למטה בעת ירדה שהתורה התחדש, תורה

dfd mlerl היתה התורה כאשר לכן, כקודם שלא ,
בין 51למעלה  (המחיצה) המחלוקת והתבטלה ,

ד', בסעיף כדלעיל לתחתונים, נעשה f`eהעליונים
כפי הזה zeidlהעולם jixv `edy חז"ל כדברי על 52,

ש" וכיון הששי". "יום הוא biltz`eהפסוק קרח",
ה', בסעיף כדלעיל התורה, של לדרכה לשלום, התנגד
את  שוב להקים ועורר גרם הוא – במחלוקת חפץ אלא
הוא  כלומר, תורה. מתן לפני שהיו והגזירה המחיצה

שהתחדש זה ענין לשנות dfdחפץ mlera.

– "קרח" המילה של האותיות בשלוש נרמז הדבר
לאות  ודומה נברא הזה העולם חי"ת: רי"ש, קו"ף,

`"d53 נרמזים הזה, העולם את לשנות חפץ שקרח וכיון .
וחי"ת  רי"ש קו"ף, – אלו אותיות בשלש השינוי אופני

הדומות  אך54– ה"א, לאות שיוסבר iepiyaבצורתן כפי ,
להלן.

ושני  למעלה, קו קווים: שלושה יש ה"א באות
מוסבר  ובחסידות בקבלה ומשמאל. מימין – ,55קווים

המחשבה  על מצביעים ושבימין שלמעלה שהקווים
השמאל  קו המעשה. על מצביע השמאל וקו והדיבור,
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תחלה".48) במחשבה מעשה "סוף דודי) לכה (פיוט כמאמר
ה"ב.49) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
כאֿג.50) סי' הראשון ויכוח אמונים שומר ראה
ואילך.51) סע"ב פח משבת כדמוכח דמ"ת, החידוש עיקר שזהו
לא).52) א, (בראשית עה"פ ובפרש"י א) (פח, שבת
ב.53) כט, מנחות

בזה 54) הדעות לתפלין). (בנוגע סל"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה
סק"א. ב' סעיף ז' סי' סופרים, עיני מאיר בס' (לאחרונה) נקבצו – (בכלל)

p"ye.
באתי 55) המשך א. רפב, סדור בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א

פ"ח. השי"ת לגני

gxw zyxt zegiyÎihewl

בין  הפרדה יש כי האחרים, הקווים לשני מחובר אינו
המעשה. לבין והדיבור המחשבה

שבש  לעומת השינוי – קר"ח – הנ"ל האותיות לוש
למעשה: הרומז השמאלי בקו בעיקר מתבטא ה"א האות
הוא  רי"ש באות מאד, ארוך השמאלי הקו קו"ף באות
הקווים  לשני מחובר הוא – חי"ת ובאות כלל, קיים אינו

האחרים.

.Ë
ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ Ï˘ ¯Â·ÈÁ· ÌÈÂÂÈÎ È˘

לכ  הוא:ההסבר ך

במתן  שהתחדש ותחתונים" עליונים ב"חיבור
ענינים: שני יש תורה,

עבודה הוא mipezgzaנדרשת "המעשה אשר עד ,
התניא 56העיקר" בספר בהרחבה וכמוסבר ,57,

עלֿידי  כלֿכך מושגת אינה בתחתונים" שה"דירה
עלֿידי  בעיקר אלא ובדיבור, במחשבה התורה לימוד
עצמו, המעשה בכוח גם וכך במעשה. המצוות קיום

ב  מעלה מצוה jekifיש ובעשיית הרשות עניני
עשיית  ידי על שמושג מעשה פני על באמצעותם,
כלֿכך  חודרת שאינה לכך, המוכן בדבר המצוות

הרשות,58ל"גשמיותו" בעניני העבודה ידי על דוקא .
מעשי  "כל "בכל jכאשר וכאשר שמים", "לשם הם "

שלjדרכי  דרכיו ,"mc`d"דעהו" יש מבררים 59, ,
של  המעלה זוהי ביותר. הנמוכות לדרגות עד ומזככים
קיים  אצלם שדוקא האהל, יושבי על העסקים בעלי

"אמצאך של .uega"60הענין

להיות ה"תחתונים" צריכים שני, מצד mixaegnאך
ענינים: שני יש זה ובחיבור ל"עליונים".

התורה, לימוד – לתחתונים" ירדו "העליונים א)
המצוות, ולקיום לבירור להגיע צריך "עליונים",
בקיום  כלומר, לתורה. בהתאם ולהתנהג "תחתונים",
שנלמדו  הדינים פרטי לפי לקיימה להיזהר יש מצוה

הוא  שהמעשה יוודא לא אם שהרי בתורה, כן לפני
באופן תתבצע שה"מצוה" ייתכן לתורה, cbepdבהתאם

למצוה.

לעסוק  הכרחי הרשות, בעניני בעיסוק ובמיוחד
בלימוד  הקבועים בשיעוריו יפגע שלא באופן בהם
וכדומה. תורה, תלמוד בהלכות המבואר לפי התורה,

בכך  די אין – לעליונים" יעלו "והתחתונים ב)
שהם  כפי ה"עליונים", ידי על מונהגים שה"תחתונים"
ישתוקקו  שה"תחתונים" צורך, יש אלא אליהם, יורדים
העיקר", הוא "המעשה אמנם, "לעליונים": להתרומם

נמצא שהוא לדעת צריך העסק בעל ועליו dhnlאך ,
עד  ביותר, חזק להיות צריך והרצון לעלות. לרצות
מתנתק  הוא – למעשה יתממש הוא העתים מן שבעת

אהל  כיושב ומתנהג .61מעיסוקו

.È
˙Â„‚˙‰ Ï˘ ÌÈÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘ Y "Á¯˜" ˙ÂÈ˙Â‡‰

‡"‰ ˙Â‡Ï
עני  שה"מטה"שלושה א) – אלו jixvנים

ג) מה"מעלה", מודרך להיות צריך הוא ב) להתקיים,
לחפוץ צריך בצורת zelrlהוא נרמזים – למעלה

על  המצביעה השמאלית, הרגל א) ה"א: האות
מקו zniiwהמעשה, יותר ארוכה אינה היא ב) בה;

לירידת  בהתאם רק קיים המעשה כלומר, הימין.
יש  ג) המדה; מכפי יותר "למטה" יורד ואינו העליונים,
העליון  הקווים לבין השמאלית הרגל בין הפרדה
שבלימוד  והדיבור המחשבה על המצביעים והימני
מהתורה, בניתוקו תמיד חש הוא כלומר, התורה.

למעלה  לעלות ושואף נמשך הוא כך .62ומשום

(מלשון  "קרח" המילה שאותיות לכך ההסבר זהו
הן  ותחתונים") עליונים "חיבור על המחלוקת – קרחה
את  מבטאות אלו אותיות שלוש כי חי"ת, רי"ש קו"ף
עליונים  ל"חיבור ההתנגדות של האופנים שלשת

הקו"ף, למטה ותחתונים": ממשיכה השמאלית שרגלה
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המעשה.56) אלא עיקר המדרש לא מי"ז: פ"א אבות ראה
א"דירה 57) (וקאי הזה" השלימות ש"תכלית רפל"ז שם ראה

mipezgza" המצות בעשיית תלוי דרפל"ו) "mbe..תורה תלמוד במצות
הוי שפתיו אם dyrnדעקימת כי בשפתים.. לבטא האלקית לנפש א"א כי

נעשה  בתחתונים שהדירה מובן, שמזה הבהמית". החיונית נפש ע"י
xwira(א (מט, שם מקשה (שלכן המצות עשיית שת"ת ע"י רז"ל ממ"ש

על  השכינה שהשראת ואילך) סע"ב (מד, פל"ה שם וראה כולם. כנגד
הוא ונה"ב מעשיות).wec`הגוף המצות קיום ע"י

בארוכה 58) (ראה מצינו מזו (ויתירה .75 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
הבירור שבשביל (1109 ע' ח"ד גם mipezgzaלקו"ש להיות הוצרך ,

בשר ובהערה de`zאכילת ואילך 186 ע' ח"ו לקו"ש ראה אבל לש"ש).
ע"י  הנעשה הנשמה ל(עליית הקדמה רק הוא הרשות דדברי שהבירור ,54

דתומ"צ. ה)עבודה
לקו"ש 59) וראה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

.52 הערה שם ח"ו
ואילך.60) סע"ב מד, שה"ש לקו"ת ב). (פ, תרומה תו"א
בסיום 61) ראה – בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי חז"ל כהוראת
השיחה.
שנרמזת 62) כו'] מרוחק שהוא ההרגש מצד [הבאה תשובה ובדוגמת

שם). (מנחות כרעי'" ב"תלי'
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של  מחלוקתו ידי שעל לכך בפנימיות ההסבר זהו
משה, כלפי מחלוקתו נבעה אהרן כהונת על קרח
"טלית  על שאלתו ידי שעל המדרש, מן לעיל כמובא
כוונה  מתוך ספרים") מלא "בית (ועל תכלת" שכולה
"דברים  למשה דבריו נבעו אהרן, כהונת על לחלוק
כיון  בודאן": אתה ומלבך עליהן, נצטוית לא אלו

כהונתlretaשמחלוקתו המיישם`oxdכנגד ,lreta
מחלוקת בעל מהיותו נבעה משה, של דרכו mvraאת

ezednהתנגדות היתה ובפנימיותו ,dynl גרמה ולכן ,
מחלוקתו  של ה"תוצאה" שהיא – אהרן על מחלוקתו
למחלוקת  ה"גורם" לגילוי – משה כנגד הפנימית

ielba.

דוקא  ביטוי לידי באה תחילה" שה"מחשבה וכיון
מעשה" ,48ב"סוף

" שלגבי כשם הכהונה",gwieלכן, על לעורר קרח
למחלוקתו  ה"גורם" שהיתה – אהרן על מחלוקתו הרי

הגיעה – ה"מזוזה" ועל ה"תכלת" ,`odixgעל

הגורם שהיתה – משה על מחלוקתו iniptdכך
בסוף. רק בפועל –התגלתה אהרן על למחלוקתו

התבטאה  קרח עדת שתשובת לכך ההסבר זהו
" לוודא ezxezeאמתdynבאמירה כדי אמת":

שוב  ייכשלו לא ושהם אמיתית, היא בתשובה שהחזרה
שלא  תעלומות יודע עליו "יעיד אשר עד זה, בחטא

לעולם" החטא לזה ה 49ישוב את לעקור יש ,mxeb
נבעה  "אהרן" על ועדתו קרח שמחלוקת וכיון לחטא.
מהות  עצם על ותורתו, משה על ממחלוקתם בפנימיות

התבטאה לפיכך באמירה xwirה"שלום", התשובה
"dynאמתezxeze."אמת

.Ê
‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÌÈÊÓ¯ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÈË¯Ù

"Á¯˜"
האמו  על לפי ועדתו קרח של שהמחלוקת לעיל, ר

יש  ותורתו, משה על מחלוקתם של תוצאה היתה אהרן
אינן  המזוזה ועל הציצית על מחלוקתם שגם לומר,

עניןiccvפרט של הוכחה ,xg` ש)myk מלא שבית
למזוזה  זקוקים אינם תכלת שכולה וטלית ספרים

"כולם  אשר ישראל, גם כך תכלת, של ולחוט
הן  אלא אהרן), לקדושת זקוקים אינם קדושים",
משה  על מחלוקתם כלומר, ענין. לאותו קשורות

על מחלוקותיהם לידי למעשה מביאה ,`oxdותורתו
.dfefnועלzivivעל

שבהם  האופנים הם אלו ענינים ששלשה וכיון
שבשם  להניח, יש קרח, מחלוקת בפועל מתבטאת
אלא  עצמה, המחלוקת נקודת רק נרמזת אינה "קרח"
ההבדל  בפועל. המחלוקת מתבטאת שבהם הענינים גם

המחלוקת שענין ב ezellkaהוא, נרמז ,llkובעצמיותו
נרמזים  המפורטים הענינים ושלשת כולה, במילה

האותיות  בשלש המילה, רומזת 50בפרטי אות כל :
אחר. לענין

.Á
˙Â‡· ÈÂÈ˘ Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÂÈ˘ Y Á¯˜ ˙ÂÂÎ

‡"‰
מתן למטה בעת ירדה שהתורה התחדש, תורה

dfd mlerl היתה התורה כאשר לכן, כקודם שלא ,
בין 51למעלה  (המחיצה) המחלוקת והתבטלה ,

ד', בסעיף כדלעיל לתחתונים, נעשה f`eהעליונים
כפי הזה zeidlהעולם jixv `edy חז"ל כדברי על 52,

ש" וכיון הששי". "יום הוא biltz`eהפסוק קרח",
ה', בסעיף כדלעיל התורה, של לדרכה לשלום, התנגד
את  שוב להקים ועורר גרם הוא – במחלוקת חפץ אלא
הוא  כלומר, תורה. מתן לפני שהיו והגזירה המחיצה

שהתחדש זה ענין לשנות dfdחפץ mlera.

– "קרח" המילה של האותיות בשלוש נרמז הדבר
לאות  ודומה נברא הזה העולם חי"ת: רי"ש, קו"ף,

`"d53 נרמזים הזה, העולם את לשנות חפץ שקרח וכיון .
וחי"ת  רי"ש קו"ף, – אלו אותיות בשלש השינוי אופני

הדומות  אך54– ה"א, לאות שיוסבר iepiyaבצורתן כפי ,
להלן.

ושני  למעלה, קו קווים: שלושה יש ה"א באות
מוסבר  ובחסידות בקבלה ומשמאל. מימין – ,55קווים

המחשבה  על מצביעים ושבימין שלמעלה שהקווים
השמאל  קו המעשה. על מצביע השמאל וקו והדיבור,

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

תחלה".48) במחשבה מעשה "סוף דודי) לכה (פיוט כמאמר
ה"ב.49) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
כאֿג.50) סי' הראשון ויכוח אמונים שומר ראה
ואילך.51) סע"ב פח משבת כדמוכח דמ"ת, החידוש עיקר שזהו
לא).52) א, (בראשית עה"פ ובפרש"י א) (פח, שבת
ב.53) כט, מנחות

בזה 54) הדעות לתפלין). (בנוגע סל"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה
סק"א. ב' סעיף ז' סי' סופרים, עיני מאיר בס' (לאחרונה) נקבצו – (בכלל)

p"ye.
באתי 55) המשך א. רפב, סדור בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א

פ"ח. השי"ת לגני

gxw zyxt zegiyÎihewl

בין  הפרדה יש כי האחרים, הקווים לשני מחובר אינו
המעשה. לבין והדיבור המחשבה

שבש  לעומת השינוי – קר"ח – הנ"ל האותיות לוש
למעשה: הרומז השמאלי בקו בעיקר מתבטא ה"א האות
הוא  רי"ש באות מאד, ארוך השמאלי הקו קו"ף באות
הקווים  לשני מחובר הוא – חי"ת ובאות כלל, קיים אינו

האחרים.

.Ë
ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ Ï˘ ¯Â·ÈÁ· ÌÈÂÂÈÎ È˘

לכ  הוא:ההסבר ך

במתן  שהתחדש ותחתונים" עליונים ב"חיבור
ענינים: שני יש תורה,

עבודה הוא mipezgzaנדרשת "המעשה אשר עד ,
התניא 56העיקר" בספר בהרחבה וכמוסבר ,57,

עלֿידי  כלֿכך מושגת אינה בתחתונים" שה"דירה
עלֿידי  בעיקר אלא ובדיבור, במחשבה התורה לימוד
עצמו, המעשה בכוח גם וכך במעשה. המצוות קיום

ב  מעלה מצוה jekifיש ובעשיית הרשות עניני
עשיית  ידי על שמושג מעשה פני על באמצעותם,
כלֿכך  חודרת שאינה לכך, המוכן בדבר המצוות

הרשות,58ל"גשמיותו" בעניני העבודה ידי על דוקא .
מעשי  "כל "בכל jכאשר וכאשר שמים", "לשם הם "

שלjדרכי  דרכיו ,"mc`d"דעהו" יש מבררים 59, ,
של  המעלה זוהי ביותר. הנמוכות לדרגות עד ומזככים
קיים  אצלם שדוקא האהל, יושבי על העסקים בעלי

"אמצאך של .uega"60הענין

להיות ה"תחתונים" צריכים שני, מצד mixaegnאך
ענינים: שני יש זה ובחיבור ל"עליונים".

התורה, לימוד – לתחתונים" ירדו "העליונים א)
המצוות, ולקיום לבירור להגיע צריך "עליונים",
בקיום  כלומר, לתורה. בהתאם ולהתנהג "תחתונים",
שנלמדו  הדינים פרטי לפי לקיימה להיזהר יש מצוה

הוא  שהמעשה יוודא לא אם שהרי בתורה, כן לפני
באופן תתבצע שה"מצוה" ייתכן לתורה, cbepdבהתאם

למצוה.

לעסוק  הכרחי הרשות, בעניני בעיסוק ובמיוחד
בלימוד  הקבועים בשיעוריו יפגע שלא באופן בהם
וכדומה. תורה, תלמוד בהלכות המבואר לפי התורה,

בכך  די אין – לעליונים" יעלו "והתחתונים ב)
שהם  כפי ה"עליונים", ידי על מונהגים שה"תחתונים"
ישתוקקו  שה"תחתונים" צורך, יש אלא אליהם, יורדים
העיקר", הוא "המעשה אמנם, "לעליונים": להתרומם

נמצא שהוא לדעת צריך העסק בעל ועליו dhnlאך ,
עד  ביותר, חזק להיות צריך והרצון לעלות. לרצות
מתנתק  הוא – למעשה יתממש הוא העתים מן שבעת

אהל  כיושב ומתנהג .61מעיסוקו

.È
˙Â„‚˙‰ Ï˘ ÌÈÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘ Y "Á¯˜" ˙ÂÈ˙Â‡‰

‡"‰ ˙Â‡Ï
עני  שה"מטה"שלושה א) – אלו jixvנים

ג) מה"מעלה", מודרך להיות צריך הוא ב) להתקיים,
לחפוץ צריך בצורת zelrlהוא נרמזים – למעלה

על  המצביעה השמאלית, הרגל א) ה"א: האות
מקו zniiwהמעשה, יותר ארוכה אינה היא ב) בה;

לירידת  בהתאם רק קיים המעשה כלומר, הימין.
יש  ג) המדה; מכפי יותר "למטה" יורד ואינו העליונים,
העליון  הקווים לבין השמאלית הרגל בין הפרדה
שבלימוד  והדיבור המחשבה על המצביעים והימני
מהתורה, בניתוקו תמיד חש הוא כלומר, התורה.

למעלה  לעלות ושואף נמשך הוא כך .62ומשום

(מלשון  "קרח" המילה שאותיות לכך ההסבר זהו
הן  ותחתונים") עליונים "חיבור על המחלוקת – קרחה
את  מבטאות אלו אותיות שלוש כי חי"ת, רי"ש קו"ף
עליונים  ל"חיבור ההתנגדות של האופנים שלשת

הקו"ף, למטה ותחתונים": ממשיכה השמאלית שרגלה
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המעשה.56) אלא עיקר המדרש לא מי"ז: פ"א אבות ראה
א"דירה 57) (וקאי הזה" השלימות ש"תכלית רפל"ז שם ראה

mipezgza" המצות בעשיית תלוי דרפל"ו) "mbe..תורה תלמוד במצות
הוי שפתיו אם dyrnדעקימת כי בשפתים.. לבטא האלקית לנפש א"א כי

נעשה  בתחתונים שהדירה מובן, שמזה הבהמית". החיונית נפש ע"י
xwira(א (מט, שם מקשה (שלכן המצות עשיית שת"ת ע"י רז"ל ממ"ש

על  השכינה שהשראת ואילך) סע"ב (מד, פל"ה שם וראה כולם. כנגד
הוא ונה"ב מעשיות).wec`הגוף המצות קיום ע"י

בארוכה 58) (ראה מצינו מזו (ויתירה .75 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
הבירור שבשביל (1109 ע' ח"ד גם mipezgzaלקו"ש להיות הוצרך ,

בשר ובהערה de`zאכילת ואילך 186 ע' ח"ו לקו"ש ראה אבל לש"ש).
ע"י  הנעשה הנשמה ל(עליית הקדמה רק הוא הרשות דדברי שהבירור ,54

דתומ"צ. ה)עבודה
לקו"ש 59) וראה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

.52 הערה שם ח"ו
ואילך.60) סע"ב מד, שה"ש לקו"ת ב). (פ, תרומה תו"א
בסיום 61) ראה – בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי חז"ל כהוראת
השיחה.
שנרמזת 62) כו'] מרוחק שהוא ההרגש מצד [הבאה תשובה ובדוגמת

שם). (מנחות כרעי'" ב"תלי'
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אליו  מגיעה אינה הימנית שהרגל למקום עד 63ביותר,

ל"העליונים  ההיפך והיא ההתנגדות, את מבטאת –
רגל  לה שאין הרי"ש, הקדושה. שלפי לתחתונים" ירדו

כלל  ובמיוחד 64שמאלית למעשה, התנגדות מבטאת –
שרגלה  והחי"ת, העיקר"; הוא ש"המעשה להדגשה
דבר  והימני, העליון לקווים מחוברת השמאלית
כיושב  בדיוק "מיוחס" עסק שבעל הטענה על המצביע
יעלו  שה"תחתונים לכך ההתנגדות את מבטאת – אהל

דקדושה  .65לעליונים"

.‡È
Ô¯‰‡ ˙Â‰ÎÏ ˙Â„‚˙‰ Y ˙"ÈÁ

אלו בשלוש ענינים הנרמזים קרח, מחלוקת של
על  אהרן, כהונת על במחלוקותיו התבטאו אלו, אותיות
על  במחלוקתו – קו"ף האות התכלת: ועל המזוזה
על  – וחי"ת המזוזה, על במחלוקתו – הרי"ש התכלת,

לאהרן. התנגדותו

הוא: לכך ההסבר

בקדושה. רק ועוסק הזה העולם מעניני מובדל כהן
כהן לא oxd`kובמיוחד המקדש "מן אשר גדול, כהן ,

וכיון66יצא" .lkyאת לבצע צריך סוגי lkיהודי
הפשוט  מהיהודי אפילו אחד, מכל נדרש העבודות,
ולהיות  העולם מעניני כלשהו בזמן להתנתק ביותר,

גדול. לכהן בדומה – ואף לכהן, בדומה

קרח  טען כך כיון 67על שבו: בחי"ת שנרמז כפי ,
של בענינים העוסקים (גם כולם העדה –wqrש"כל

" ואדרבה: קדושים", שמים) הוי'",mkezaeלשם
העצם  שם הוי', שם במעשה,68המשכת דוקא היא ,

רק 69ע כידו  מקבלים רוחניים ענינים ידי שעל ,

ידי  על דוקא היא העצמות" "המשכת ואילו "גילויים",
dyrn שהם הגשמיים הענינים זיכוך ידי ועל המצוות

ולפיכך, הגדול, הכהן של גדולתו מהי לכן רשות,
צריכים  מדוע תתנשאו", "מדוע של השניה כמשמעות
הם  כאשר למעלה, ולעלות להתרומם העדה" "כל

" דוקא ואדרבה: גדול, ככהן ?70הוי'"mkezaנעלים

.·È
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לק  רי"ש,ההסבר קו"ף האותיות שבין שר
המזוזה: וכלפי התכלת כלפי קרח להתנגדות

באמצעות  הנמשך ה"מקיף" בבחינת היא "טלית"
המשכת  על מצביעה וה"ציצית" המצוות, קיום

התורה  לימוד שבאמצעות ידי 71הפנימיות, על וכן ,
ויראה  אם 72אהבה אף קרח: של טענתו היתה וזו .

המצוות) (קיום "טלית" זקוקה כלל שבדרך נניח,
לימוד  בלי כי ויראה), ואהבה התורה (לימוד ל"ציצית"
עיסוק  ללא וכן המצוה, את לקיים כיצד לדעת אין
בלבד, גשמי באופן המצוות יקויימו פנימית בעבודה
המצוות, קיום כאשר תכלת", שכולה "טלית אבל

תכלת  ובהתבטלות, בכליון חדור כאשר 73הטלית, ,
פשוטה  אמונה ידי על הנשמה אור היהודי אצל מאיר
להיות  הטלית צריכה קרח, לטענת אז, – עול וקבלת

מציצית  ויראה?74פטורה אהבה כאן דרושות מה לשם .

גם  זקוקים זאת שבכל  משה, לו השיב  וכאשר
ל"ציצית" זה קרח,75במקרה טען ,eqqazda על

חייבת  תכלת שכולה טלית שגם כיון משה: תשובת
כך  ואם הפנימית, העבודה היא העיקר הרי 76בציצית,

הרי  בתורה, מלא כבר הוא כאשר – ספרים" מלא "בית

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

הליקוטים 63) ס' א. רנב, פנחס רע"מ גם (וראה שם הנ"ל המשך ראה
ההיפך  שהוא – ושם מות. יורדות רגלי' הו"ע הקו"ף שקנה ראה) פ'

מה"א.
שם).64) הנ"ל (המשך ודבור למחשבה רק שמורה
(65– לאדה"א – ופיה"מ ואילך א מה, סדור (מרע"מ ראה פקמ"ה

בפנים, להמבואר ומתאים להתנשאות, וחי"ת לביטול מורה שה"א שם),
מהעליונים  ופירוד בהפסק שהוא ידיעתו מצד בא למעלה לעלות הרצון כי

שבו.lehiadומצד
יב.66) כא, אמור
לזה 67) הטעם שזהו ושם, קרח. פ' ח"ד לקו"ש גם בכ"ז ראה

פ"ח  רבא עולם (סדר דוקא המרגלים מעשה אחר היתה קרח שמחלוקת
ברשב" הובא להכנס – רצו לא שהמרגלים מה כי – א) קיט, ב"ב ותוס' ם

אמרו  וע"ז מעשיות". למצות א"ע להשפיל רצו ש"לא לפי הוא, לא"י
אוא"ס שהמשכת מאד", מאד הארץ "טובה וכלב בחי'b"ladיהושע ,

ונתבאר  ואילך. א לז, שלח (לקו"ת דוקא המצות מעשה ע"י הוא "מאד",
דוקא  המרגלים דעת שלילת לאחר לכן – שלח) פ' שם בלקו"ש בארוכה

תתנשאו". "מדוע קרח טען

בתחלתו.68) יט שער פרדס וראה ה"ז. פ"ב ע"ז להל' כ"מ
(69.67 בהערה בהנסמן ראה
שביקשו 70) הכהונה כי – גדולה כהונה שביקשו למה סותר ואי"ז

אהרן  ככהונת ולא העולם, לעניני סתירה שאינה באופן שתהי' רצו הם,
כה"ג). יהיו איש שר"נ לדעתם, אפשר, הי' (שלכן

תש"ב.71) לציצית לכם והי' ד"ה א. טז, דרמ"צ פרשתנו. ריש לקו"ת
cere.

סע"ג.72) נד, פרשתנו ג. מו, אֿב. מד, שלח לקו"ת
) זה ביאור (ובפרט x"ied`yולפי התורה לימוד גם ציצית), הו"ע

הוי שפתיו דעקימת בדיבור, נכלל dyrnשצ"ל (57 הערה לעיל ראה –
שם). לקו"ת (ראה דטלית מקיף בבחי'

ג.73) מו, בֿג. מה, שלח לקו"ת ראה
מן74) פטורה שתהא קרח שאמר מה מובן רק zivivdועפ"ז (ולא

ריש  באוה"ת (הובא מיר"ק גם ולהעיר .(5 הערה לעיל ראה – מתכלת
מתלוצץ דהוי .zivivaפרשתנו):

ג).75) מו, שלח לקו"ת (ראה בפנימיות צ"ל הביטול כי
קטו.76) ע' תרכ"ו סה"מ שת. תרס. ע' שם אוה"ת ראה

gxw zyxt zegiyÎihewl

ד  קיום בוודאי – "מזוזה" דרושה ומדוע בכך. י
המצוות?

היא  (תכלת) לציצית קרח שהתנגדות מובן, זה לפי
dneca77 בדומה היא למזוזה והתנגדותו קו"ף, לאות

רי"ש. לאות

.‚È
Â˙ËÈ˘Ï Ì‡˙‰· Y Á¯˜ ˙ÂÚË Ï˘ ¯„Ò‰

ה  על לפי שוב קרח שאל מדוע מובן לעיל אמור
"טלית  משה תשובת לאחר גם ספרים" מלא "בית
שני  שלכאורה למרות בציצית", חייבת תכלת שכולה

כי עיקרון, אותו על מבוססים אלו :`daxcענינים
שבית  לטענה היסוד היא בציצית" "חייבת התשובה
י"ב. בסעיף כדלעיל ממזוזה, פטור יהיה ספרים מלא

על  תחילה שאל הוא מדוע בפשטות מובן זה לפי
כי  ספרים, מלא בית על ולא תכלת, שכולה טלית
התעוררה  ספרים" מלא "בית על שהשאלה לכך בנוסף
הרי  כדלעיל, בציצית", "חייבת משה תשובת לאחר רק
ממזוזה  פטור להיות צריך ספרים" מלא ש"בית הטענה

קשורה  אהרן 78אינה כהונת על ולהיפך:79למחלוקתו ,
המעלה  את מבטאת המזוזה" מן פטורה "תהא הטענה
אהרן  כהונת על מחלוקתו ואילו ה"עליונים", של
מוכיח  ולכן ה"תחתונים". של המעלה את מדגישה
תהא  תכלת שכולה מ"טלית דוקא טענתו את קרח
מעלת  את מביעה זו טענה כי הציצית", מן פטורה

כדלעיל. המעשה,

.„È
!‰ÎÒ Y ‰Â‰ÎÏ ˙Â„‚˙‰‰

ל  על כאמור רק שבכתב התורה מספרת עיל,
בתורה  אפילו אהרן. כהונת לגבי קרח של מחלוקתו
הציצית  לגבי מחלוקתו גם מסופר שבה שבעלֿפה,
הקדמה  היוו אלו שטענות בפשטות, נראה – והמזוזה
אהרן. כהונת לגבי תתנשאו", "מדוע לטענתו בלבד
באות  הנרמזת אהרן, כהונת על שהמחלוקת מובן, מזה
ומזוזה, ציצית על מהמחלוקת יותר קשה חי"ת,

וברי"ש. בקו"ף הנרמזות

הוא: לכך ההסבר

קו"ף, באות כנרמז בגשמיות, שקוע אדם כאשר
בתשובה xiknהוא יחזור ובודאי הנחותה, .80בדרגתו

באות  כנרמז רוחניים, בענינים שקוע בהיותו גם כך
אך  נחותה, בדרגה אמנם חש אינו הוא הרי – רי"ש

הוא xwirdyביודעו בגשמיות, המצוות קיום הוא
האדם  כאשר אך בתשובה. וישוב מטעותו בו יחזור
הגדול  ככהן מיוחס כה הוא פגם, שום בו שאין סובר

" ואדרבה ייתכן mkeza(חי"ת), הרי – שהוא 81הוי'"
בטעותו  .82יישאר

לשם  בגשמיות בעיסוקו צודק: הוא לכאורה אמנם,
בתחתונים" "דירה של התכלית את מממש הוא שמים
השיב  כך על – יצא" לא המקדש ש"מן ממי יותר

על 83משה  הגדול הכהן אהרן של עבודתו שמעלת ,
הוא  אמנם, החושך. על האור כמעלת היא שלו עבודתו
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דוקא 77) היא מציצית" פטורה "שתהא טענתו שהרי ממש, לא אבל
שכולה בפנים.zlkzבטלית כנ"ל ,

על  קרח במחלוקת כי – 6 הערה דלעיל הקושיא מתורצת ועפ"ז
הוא מנגד ולכן ixnblאהרן, יא, סעיף כנ"ל לעליונים" יעלו ל"התחתונים

שכולה  "טלית מתחלה אמר כ"א תתנשאו", "מדוע בהטענה התחיל לא
zlkz ולאח"ז ג"כ, משה יסכים זה שעל וחשב מציצית" פטורה תהא

– א"כ "עליונים", לבחי' א"צ בביטול הוא שכשהמעשה שמכיון יוכיח
תתנשאו". "מדוע

(78.76 בהערה שנסמנו במאמרים המבואר לפי הוא בפנים, מ"ש
בהטענה  שגם (ועוד), ותש"ג תרס"ו קרח ויקח בד"ה המבואר לפי אבל
לפנימי  יצטרכו ולא מהמקיף ההמשכה שתהי' רצה כו'" ספרים מלא "בית

כו' תכלת שכולה טלית בטענתו כמו
ובפרט zehyt(וכמשמעות הסברא. אותה היא שבשניהם הענין,

" להוכיח aiydשמהלשון רצה כו' בית שבשאלתו משמע כו'" בית כו'
(8 הערה כנ"ל כו' טלית לענין

מבטלית  יותר ספרים מלא בבית לו פשוט שהי' שמה לומר, יש
החילוק ע"ד א) הוא: תכלת הכתובה zehytaשכולה פרשה  הענינים :

מציאות אז גם ה"ה – תלוי'r"taבספר בזה (ואדרבא פרשה בתור
מלא בית ב) שבטלית. החוט משא"כ הספר) (כשרות) וכן mixtqמציאות

zeiyxtd הבנה חכמה הוא ענינה שתורה ולהיות התורה, הו"ע שבמזוזה
ע"פ להיות צריכות לתורה השייכות המצות גם לכן ולכן lkyוהשגה, ,

אצלו  פשוטה היתה כו'" שבמזוזה פרשה כו' התורה "כל השכלית הטענה

כו'". תכלת שכולה "טלית ציצית שבמצות השכלית מהטענה יותר,
דטלית התוכן כי – כו' טלית שאל מתחילה תכלת ומ"מ, שכולה

של שבענינים – הוא מציצית פטורה וזה dyrnתהא פנימי, לבחי' א"צ
על למחלוקתו יותר oxd`.(7שייך הערה לעיל (ראה

הוא 79) קרח" ד"ואתפליג שהענין מכיון י"ל: – זו בטענה וכוונתו
על  גם חלק שבשמו), האותיות בג' (כמרומז מ"ת עניני לכל התנגדות –

כו' "בית ואמר ממזוזה".xehtמזוזה
(80– לעייל" בי' הדר דאי תלוי' דקו"ף "כרעי' א: קד, שבת ראה

לה"א. בנוגע ב) כט, (מנחות שאמרו מה בדוגמת
(81.(73 ע' ח"ז בלקו"ש (נעתק ב א, ברכות – יונה רבינו עד"ז ראה

תרכ"ט). קרח ויקח סד"ה (ראה קרח חלק זה על גם אבל
הנ"ל).82) ס"פ פיה"מ (ראה למעלה פתח לו אין שהחי"ת מה שזהו
מתורצות 83) שעפ"ז בארוכה, ועיי"ש .1052 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

ד. פי"ח, (במדב"ר הלשון גם מתורץ שעפ"ז ולהוסיף: קושיות. כמה
"כי  בטענתם דלכאורה, – לערב" הבוקר את "להפוך ה) טז, כאן רש"י
יכולים  הם שגם לומר, רצו תתנשאו" ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל
(או  לבוקר" הערב את "להפוך הול"ל וא"כ כה"ג, – אהרן כמו להיות

–a'עכ"פ לערב" "בוקר אמרו ולמה ג), כאן כבתנחומא הענינים,
קדושים כולם העדה "כל בטענתם רצו mkezaeכי הוי'", (דוקא)

ל"כל  שייכת היא – "בוקר" האור, ענין – הכהונה שעבודת להוכיח
,(70 הערה לעיל (ראה ומכופל כפול חשך עוה"ז בעניני העוסקים העדה"

ל"ערב". ו)יהפך טפל (יהי' שה"בוקר" היינו
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אליו  מגיעה אינה הימנית שהרגל למקום עד 63ביותר,

ל"העליונים  ההיפך והיא ההתנגדות, את מבטאת –
רגל  לה שאין הרי"ש, הקדושה. שלפי לתחתונים" ירדו

כלל  ובמיוחד 64שמאלית למעשה, התנגדות מבטאת –
שרגלה  והחי"ת, העיקר"; הוא ש"המעשה להדגשה
דבר  והימני, העליון לקווים מחוברת השמאלית
כיושב  בדיוק "מיוחס" עסק שבעל הטענה על המצביע
יעלו  שה"תחתונים לכך ההתנגדות את מבטאת – אהל

דקדושה  .65לעליונים"

.‡È
Ô¯‰‡ ˙Â‰ÎÏ ˙Â„‚˙‰ Y ˙"ÈÁ

אלו בשלוש ענינים הנרמזים קרח, מחלוקת של
על  אהרן, כהונת על במחלוקותיו התבטאו אלו, אותיות
על  במחלוקתו – קו"ף האות התכלת: ועל המזוזה
על  – וחי"ת המזוזה, על במחלוקתו – הרי"ש התכלת,

לאהרן. התנגדותו

הוא: לכך ההסבר

בקדושה. רק ועוסק הזה העולם מעניני מובדל כהן
כהן לא oxd`kובמיוחד המקדש "מן אשר גדול, כהן ,

וכיון66יצא" .lkyאת לבצע צריך סוגי lkיהודי
הפשוט  מהיהודי אפילו אחד, מכל נדרש העבודות,
ולהיות  העולם מעניני כלשהו בזמן להתנתק ביותר,

גדול. לכהן בדומה – ואף לכהן, בדומה

קרח  טען כך כיון 67על שבו: בחי"ת שנרמז כפי ,
של בענינים העוסקים (גם כולם העדה –wqrש"כל

" ואדרבה: קדושים", שמים) הוי'",mkezaeלשם
העצם  שם הוי', שם במעשה,68המשכת דוקא היא ,

רק 69ע כידו  מקבלים רוחניים ענינים ידי שעל ,

ידי  על דוקא היא העצמות" "המשכת ואילו "גילויים",
dyrn שהם הגשמיים הענינים זיכוך ידי ועל המצוות

ולפיכך, הגדול, הכהן של גדולתו מהי לכן רשות,
צריכים  מדוע תתנשאו", "מדוע של השניה כמשמעות
הם  כאשר למעלה, ולעלות להתרומם העדה" "כל

" דוקא ואדרבה: גדול, ככהן ?70הוי'"mkezaנעלים

.·È
‰ÊÂÊÓÏÂ ˙ÈˆÈˆÏ ˙Â„‚˙‰ Y ˘"È¯Â Û"Â˜

לק  רי"ש,ההסבר קו"ף האותיות שבין שר
המזוזה: וכלפי התכלת כלפי קרח להתנגדות

באמצעות  הנמשך ה"מקיף" בבחינת היא "טלית"
המשכת  על מצביעה וה"ציצית" המצוות, קיום

התורה  לימוד שבאמצעות ידי 71הפנימיות, על וכן ,
ויראה  אם 72אהבה אף קרח: של טענתו היתה וזו .

המצוות) (קיום "טלית" זקוקה כלל שבדרך נניח,
לימוד  בלי כי ויראה), ואהבה התורה (לימוד ל"ציצית"
עיסוק  ללא וכן המצוה, את לקיים כיצד לדעת אין
בלבד, גשמי באופן המצוות יקויימו פנימית בעבודה
המצוות, קיום כאשר תכלת", שכולה "טלית אבל

תכלת  ובהתבטלות, בכליון חדור כאשר 73הטלית, ,
פשוטה  אמונה ידי על הנשמה אור היהודי אצל מאיר
להיות  הטלית צריכה קרח, לטענת אז, – עול וקבלת

מציצית  ויראה?74פטורה אהבה כאן דרושות מה לשם .

גם  זקוקים זאת שבכל  משה, לו השיב  וכאשר
ל"ציצית" זה קרח,75במקרה טען ,eqqazda על

חייבת  תכלת שכולה טלית שגם כיון משה: תשובת
כך  ואם הפנימית, העבודה היא העיקר הרי 76בציצית,

הרי  בתורה, מלא כבר הוא כאשר – ספרים" מלא "בית
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הליקוטים 63) ס' א. רנב, פנחס רע"מ גם (וראה שם הנ"ל המשך ראה
ההיפך  שהוא – ושם מות. יורדות רגלי' הו"ע הקו"ף שקנה ראה) פ'

מה"א.
שם).64) הנ"ל (המשך ודבור למחשבה רק שמורה
(65– לאדה"א – ופיה"מ ואילך א מה, סדור (מרע"מ ראה פקמ"ה

בפנים, להמבואר ומתאים להתנשאות, וחי"ת לביטול מורה שה"א שם),
מהעליונים  ופירוד בהפסק שהוא ידיעתו מצד בא למעלה לעלות הרצון כי

שבו.lehiadומצד
יב.66) כא, אמור
לזה 67) הטעם שזהו ושם, קרח. פ' ח"ד לקו"ש גם בכ"ז ראה

פ"ח  רבא עולם (סדר דוקא המרגלים מעשה אחר היתה קרח שמחלוקת
ברשב" הובא להכנס – רצו לא שהמרגלים מה כי – א) קיט, ב"ב ותוס' ם

אמרו  וע"ז מעשיות". למצות א"ע להשפיל רצו ש"לא לפי הוא, לא"י
אוא"ס שהמשכת מאד", מאד הארץ "טובה וכלב בחי'b"ladיהושע ,

ונתבאר  ואילך. א לז, שלח (לקו"ת דוקא המצות מעשה ע"י הוא "מאד",
דוקא  המרגלים דעת שלילת לאחר לכן – שלח) פ' שם בלקו"ש בארוכה

תתנשאו". "מדוע קרח טען

בתחלתו.68) יט שער פרדס וראה ה"ז. פ"ב ע"ז להל' כ"מ
(69.67 בהערה בהנסמן ראה
שביקשו 70) הכהונה כי – גדולה כהונה שביקשו למה סותר ואי"ז

אהרן  ככהונת ולא העולם, לעניני סתירה שאינה באופן שתהי' רצו הם,
כה"ג). יהיו איש שר"נ לדעתם, אפשר, הי' (שלכן

תש"ב.71) לציצית לכם והי' ד"ה א. טז, דרמ"צ פרשתנו. ריש לקו"ת
cere.

סע"ג.72) נד, פרשתנו ג. מו, אֿב. מד, שלח לקו"ת
) זה ביאור (ובפרט x"ied`yולפי התורה לימוד גם ציצית), הו"ע

הוי שפתיו דעקימת בדיבור, נכלל dyrnשצ"ל (57 הערה לעיל ראה –
שם). לקו"ת (ראה דטלית מקיף בבחי'

ג.73) מו, בֿג. מה, שלח לקו"ת ראה
מן74) פטורה שתהא קרח שאמר מה מובן רק zivivdועפ"ז (ולא

ריש  באוה"ת (הובא מיר"ק גם ולהעיר .(5 הערה לעיל ראה – מתכלת
מתלוצץ דהוי .zivivaפרשתנו):

ג).75) מו, שלח לקו"ת (ראה בפנימיות צ"ל הביטול כי
קטו.76) ע' תרכ"ו סה"מ שת. תרס. ע' שם אוה"ת ראה
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ד  קיום בוודאי – "מזוזה" דרושה ומדוע בכך. י
המצוות?

היא  (תכלת) לציצית קרח שהתנגדות מובן, זה לפי
dneca77 בדומה היא למזוזה והתנגדותו קו"ף, לאות

רי"ש. לאות

.‚È
Â˙ËÈ˘Ï Ì‡˙‰· Y Á¯˜ ˙ÂÚË Ï˘ ¯„Ò‰

ה  על לפי שוב קרח שאל מדוע מובן לעיל אמור
"טלית  משה תשובת לאחר גם ספרים" מלא "בית
שני  שלכאורה למרות בציצית", חייבת תכלת שכולה

כי עיקרון, אותו על מבוססים אלו :`daxcענינים
שבית  לטענה היסוד היא בציצית" "חייבת התשובה
י"ב. בסעיף כדלעיל ממזוזה, פטור יהיה ספרים מלא

על  תחילה שאל הוא מדוע בפשטות מובן זה לפי
כי  ספרים, מלא בית על ולא תכלת, שכולה טלית
התעוררה  ספרים" מלא "בית על שהשאלה לכך בנוסף
הרי  כדלעיל, בציצית", "חייבת משה תשובת לאחר רק
ממזוזה  פטור להיות צריך ספרים" מלא ש"בית הטענה

קשורה  אהרן 78אינה כהונת על ולהיפך:79למחלוקתו ,
המעלה  את מבטאת המזוזה" מן פטורה "תהא הטענה
אהרן  כהונת על מחלוקתו ואילו ה"עליונים", של
מוכיח  ולכן ה"תחתונים". של המעלה את מדגישה
תהא  תכלת שכולה מ"טלית דוקא טענתו את קרח
מעלת  את מביעה זו טענה כי הציצית", מן פטורה

כדלעיל. המעשה,

.„È
!‰ÎÒ Y ‰Â‰ÎÏ ˙Â„‚˙‰‰

ל  על כאמור רק שבכתב התורה מספרת עיל,
בתורה  אפילו אהרן. כהונת לגבי קרח של מחלוקתו
הציצית  לגבי מחלוקתו גם מסופר שבה שבעלֿפה,
הקדמה  היוו אלו שטענות בפשטות, נראה – והמזוזה
אהרן. כהונת לגבי תתנשאו", "מדוע לטענתו בלבד
באות  הנרמזת אהרן, כהונת על שהמחלוקת מובן, מזה
ומזוזה, ציצית על מהמחלוקת יותר קשה חי"ת,

וברי"ש. בקו"ף הנרמזות

הוא: לכך ההסבר

קו"ף, באות כנרמז בגשמיות, שקוע אדם כאשר
בתשובה xiknהוא יחזור ובודאי הנחותה, .80בדרגתו

באות  כנרמז רוחניים, בענינים שקוע בהיותו גם כך
אך  נחותה, בדרגה אמנם חש אינו הוא הרי – רי"ש

הוא xwirdyביודעו בגשמיות, המצוות קיום הוא
האדם  כאשר אך בתשובה. וישוב מטעותו בו יחזור
הגדול  ככהן מיוחס כה הוא פגם, שום בו שאין סובר

" ואדרבה ייתכן mkeza(חי"ת), הרי – שהוא 81הוי'"
בטעותו  .82יישאר

לשם  בגשמיות בעיסוקו צודק: הוא לכאורה אמנם,
בתחתונים" "דירה של התכלית את מממש הוא שמים
השיב  כך על – יצא" לא המקדש ש"מן ממי יותר

על 83משה  הגדול הכהן אהרן של עבודתו שמעלת ,
הוא  אמנם, החושך. על האור כמעלת היא שלו עבודתו
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דוקא 77) היא מציצית" פטורה "שתהא טענתו שהרי ממש, לא אבל
שכולה בפנים.zlkzבטלית כנ"ל ,

על  קרח במחלוקת כי – 6 הערה דלעיל הקושיא מתורצת ועפ"ז
הוא מנגד ולכן ixnblאהרן, יא, סעיף כנ"ל לעליונים" יעלו ל"התחתונים

שכולה  "טלית מתחלה אמר כ"א תתנשאו", "מדוע בהטענה התחיל לא
zlkz ולאח"ז ג"כ, משה יסכים זה שעל וחשב מציצית" פטורה תהא

– א"כ "עליונים", לבחי' א"צ בביטול הוא שכשהמעשה שמכיון יוכיח
תתנשאו". "מדוע

(78.76 בהערה שנסמנו במאמרים המבואר לפי הוא בפנים, מ"ש
בהטענה  שגם (ועוד), ותש"ג תרס"ו קרח ויקח בד"ה המבואר לפי אבל
לפנימי  יצטרכו ולא מהמקיף ההמשכה שתהי' רצה כו'" ספרים מלא "בית

כו' תכלת שכולה טלית בטענתו כמו
ובפרט zehyt(וכמשמעות הסברא. אותה היא שבשניהם הענין,

" להוכיח aiydשמהלשון רצה כו' בית שבשאלתו משמע כו'" בית כו'
(8 הערה כנ"ל כו' טלית לענין

מבטלית  יותר ספרים מלא בבית לו פשוט שהי' שמה לומר, יש
החילוק ע"ד א) הוא: תכלת הכתובה zehytaשכולה פרשה  הענינים :

מציאות אז גם ה"ה – תלוי'r"taבספר בזה (ואדרבא פרשה בתור
מלא בית ב) שבטלית. החוט משא"כ הספר) (כשרות) וכן mixtqמציאות

zeiyxtd הבנה חכמה הוא ענינה שתורה ולהיות התורה, הו"ע שבמזוזה
ע"פ להיות צריכות לתורה השייכות המצות גם לכן ולכן lkyוהשגה, ,

אצלו  פשוטה היתה כו'" שבמזוזה פרשה כו' התורה "כל השכלית הטענה

כו'". תכלת שכולה "טלית ציצית שבמצות השכלית מהטענה יותר,
דטלית התוכן כי – כו' טלית שאל מתחילה תכלת ומ"מ, שכולה

של שבענינים – הוא מציצית פטורה וזה dyrnתהא פנימי, לבחי' א"צ
על למחלוקתו יותר oxd`.(7שייך הערה לעיל (ראה

הוא 79) קרח" ד"ואתפליג שהענין מכיון י"ל: – זו בטענה וכוונתו
על  גם חלק שבשמו), האותיות בג' (כמרומז מ"ת עניני לכל התנגדות –

כו' "בית ואמר ממזוזה".xehtמזוזה
(80– לעייל" בי' הדר דאי תלוי' דקו"ף "כרעי' א: קד, שבת ראה

לה"א. בנוגע ב) כט, (מנחות שאמרו מה בדוגמת
(81.(73 ע' ח"ז בלקו"ש (נעתק ב א, ברכות – יונה רבינו עד"ז ראה

תרכ"ט). קרח ויקח סד"ה (ראה קרח חלק זה על גם אבל
הנ"ל).82) ס"פ פיה"מ (ראה למעלה פתח לו אין שהחי"ת מה שזהו
מתורצות 83) שעפ"ז בארוכה, ועיי"ש .1052 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

ד. פי"ח, (במדב"ר הלשון גם מתורץ שעפ"ז ולהוסיף: קושיות. כמה
"כי  בטענתם דלכאורה, – לערב" הבוקר את "להפוך ה) טז, כאן רש"י
יכולים  הם שגם לומר, רצו תתנשאו" ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל
(או  לבוקר" הערב את "להפוך הול"ל וא"כ כה"ג, – אהרן כמו להיות

–a'עכ"פ לערב" "בוקר אמרו ולמה ג), כאן כבתנחומא הענינים,
קדושים כולם העדה "כל בטענתם רצו mkezaeכי הוי'", (דוקא)

ל"כל  שייכת היא – "בוקר" האור, ענין – הכהונה שעבודת להוכיח
,(70 הערה לעיל (ראה ומכופל כפול חשך עוה"ז בעניני העוסקים העדה"

ל"ערב". ו)יהפך טפל (יהי' שה"בוקר" היינו
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הכפול  בחושך שרוי הוא אך התכלית, את מממש
צריך  הוא ולכן העולם, גשמיות של והמכופל

הגדול. הכהן אהרן של ל"בוקר" "להתרומם"

של  הרביעי בפרק המשנה מן הנלמדת וכהוראה

אבות  שלומדים 84פרקי פרשת 85, בשבת רבות פעמים
בעל  שגם – בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי – קרח

אהל  כיושב בתורה ולעסוק בעסק למעט צריך ,86עסק
בחוץ" "אמצאך של במעלה להתחשב .58בלי

(f"kyze c"kyz gxw t"y zgiyn)
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יו"ד.84) משנה
ח"ז 85) לקו"ש וראה אדה"ז. (סידור הקיץ" שבתות כל כך ה"נוהגין

.(2 הערה 175 ע'
(86.118 ע' ח"ח לקו"ש וראה .(187 ;176ֿ7 (ע' שם לקו"ש ראה
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הכפול  בחושך שרוי הוא אך התכלית, את מממש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc mixcp(iying meil)

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevnd lk z` eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
äøBz ïeúéîéi÷îcxyt` i`e ,dxez eniiwiy mriaydl lki - ¦§©§¦¨

vy dxezd lk meiw lr `l` dxez dlind z` yxtlyecwd dei
,dxez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxzn .`ed jexa

úçà äøBz òîLîmaila oeekl l`xyi ipa elki -dxez wx miiwl ©§©¨©©
.azkay dxez ,zg`

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,[cigi oeyla] dxez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
úBøBz ïeúéîéi÷îceniiwiy mriaydl lki -zexez,[miax oeyla] ¦§©§¦

.dt lray dxez lr mbe azkay dxez lr mb didz dreayde
,zexez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxznòîLî©§©

íLà úøBz úàhç úøBz äçðî úøBzoeekl l`xyi ipa elki - ©¦§¨©©¨©¨¨
mailaoeyl mda xn`py ,my`e z`hg dgpn zxez miiwl

- dgpna ,'dxez'(f e `xwie)- z`hga ,'dgpOd zxFY z`fe'e `xwie) §Ÿ©©¦§¨
(gi- my`ae ,'z`Hgd zxFY z`f'(` f `xwie).'mW`d zxFY z`fe' Ÿ©©©¨§Ÿ©¨¨¨

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
lr mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrcìå[úBøBz] ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaL §©§©¨§¦§©§¦
úBöîeeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .zeevne zexez ¦§

zreay ,dlrnl xen`kyäçðnä úøBz òîLî ,[úBøBz]ipa elki - ©§©©©¦§¨
maila oeekl l`xyizreaye ,dgpnd zxez miiwlòîLî ,úBöî¦§©§©

Cìnä úåöîmaila oeekl l`xyi ipa elki -miiwl.jlnd zevn ¦§©©¤¤
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevne zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lräøBz ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaLéìå§©§©¨§¦§©§¦¨
dlekeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .dlek dxezd z` ¨

mriayn dyn did m`eniiwiyíéáëBk úãBáò òîLî ,dlek äøBz¨¨©§©£©¨¦
maila oeekl l`xyi ipa elki -cearl `ly wx mirayp mdy

.zeevnd x`y lr `l la` ,dxf dcearàéðúcepipyy enke - §©§¨
,`ziixaaäãBî eléàk da øôBkä ìkL íéáëBk úãBáò äøeîç£¨£©¨¦¤¨©¥¨§¦¤

,dlek äøBzadxf dcear oaxwa xn`pya)(ak eh xacnEBWz ike' ©¨¨§¦¦§
dxf dcear caerdy weqta x`eane ,'zFvOd lM z` EUrz `le§Ÿ©£¥¨©¦§
dxf dceara xtekdy dfn micnele ,zeevnd lk lr xaerk
lr mzreaya l`xyi ipa elki ok m`e ,zeevnd lk miiwnk

.dxf dcear lr wx oeekl 'dlek dxezd'
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,dlek dxezd z` eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlïBäúé òaLéìå§©§©¨§
dlek äøBúå íéáëBk úãBáò ïeúéîéi÷îc`ly mriaydl lki - ¦§©§¦£©¨¦§¨¨

miakek zcear ecari,dlek dxezd z` eniiwi dfl sqepaeénð éà¦©¦

eniiwiy mriaydl lkiy e` -ìLe úBàî LL.úBöî äøNò Lm`e ¥¥§¤§¥¦§
lr rayidl mzpeeky gxkda el` mipte`n cg`a mriayn did
ezrc lr mriaydl epax dyn jixv did recne ,zevnd lk meiw

.mewnd zrc lre
àlàote`a epiax dyn ly enrh z` zx`ane da zxfeg `xnbd - ¤¨

,dpeyè÷ð àçéøè àìc àúléî eðéaø äLîmriayd epiax dyn - Ÿ¤©¥¦§¨§Ÿ§¦¨¨©
lk meiw mzreaya llkp jk ici lre ,mewnd zrc lre ezrc lr

.eixac z` x`al gxhiy `la zeevnd
ilr df xkk xq`i' xne`e xcepdy ,dpyna epipyéúéàø àì íà¦Ÿ¨¦¦

,'ãaä úéa úøB÷k Lçðmiiw `ly oeik ,i`ad ixcp llka df ixd ¨¨§©¥©©
:cad zia zxewk `edy ygp
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df oi`e zeidl lekiy xac df ixdy ,cad zia zxewk lecbd ygp
xaecn `l` ,i`ad ixcpóeøèaieyrd ygp d`xy xn`y - §¨

.mirwae mivixg da yiy cad zia zxew enk ,mirwa mirwa
,`xnbd dywnzxewk ygp izi`x `l m` xne`yk recn ok m`
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dxew yekxl ezpeek cad zia zxew exiagn dpewd mc`y oeik
.cad zia ly zexewd lk enk mivixg da yiy
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הבשך מיאוד לבסכת נדרים ליום חבישי עבוד א



ני gxw zyxt zegiyÎihewl

הכפול  בחושך שרוי הוא אך התכלית, את מממש
צריך  הוא ולכן העולם, גשמיות של והמכופל

הגדול. הכהן אהרן של ל"בוקר" "להתרומם"

של  הרביעי בפרק המשנה מן הנלמדת וכהוראה

אבות  שלומדים 84פרקי פרשת 85, בשבת רבות פעמים
בעל  שגם – בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי – קרח

אהל  כיושב בתורה ולעסוק בעסק למעט צריך ,86עסק
בחוץ" "אמצאך של במעלה להתחשב .58בלי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc mixcp(iying meil)

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevnd lk z` eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
äøBz ïeúéîéi÷îcxyt` i`e ,dxez eniiwiy mriaydl lki - ¦§©§¦¨

vy dxezd lk meiw lr `l` dxez dlind z` yxtlyecwd dei
,dxez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxzn .`ed jexa

úçà äøBz òîLîmaila oeekl l`xyi ipa elki -dxez wx miiwl ©§©¨©©
.azkay dxez ,zg`

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
epiax dyn jixv did `l oiicr ,[cigi oeyla] dxez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lr mriaydlìåïBäúé òaL §©§©¨§
úBøBz ïeúéîéi÷îceniiwiy mriaydl lki -zexez,[miax oeyla] ¦§©§¦

.dt lray dxez lr mbe azkay dxez lr mb didz dreayde
,zexez eniiwiy mriayn dyn did m` ,`xnbd zvxznòîLî©§©

íLà úøBz úàhç úøBz äçðî úøBzoeekl l`xyi ipa elki - ©¦§¨©©¨©¨¨
mailaoeyl mda xn`py ,my`e z`hg dgpn zxez miiwl

- dgpna ,'dxez'(f e `xwie)- z`hga ,'dgpOd zxFY z`fe'e `xwie) §Ÿ©©¦§¨
(gi- my`ae ,'z`Hgd zxFY z`f'(` f `xwie).'mW`d zxFY z`fe' Ÿ©©©¨§Ÿ©¨¨¨

mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
lr mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrcìå[úBøBz] ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaL §©§©¨§¦§©§¦
úBöîeeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .zeevne zexez ¦§

zreay ,dlrnl xen`kyäçðnä úøBz òîLî ,[úBøBz]ipa elki - ©§©©©¦§¨
maila oeekl l`xyizreaye ,dgpnd zxez miiwlòîLî ,úBöî¦§©§©

Cìnä úåöîmaila oeekl l`xyi ipa elki -miiwl.jlnd zevn ¦§©©¤¤
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
mriaydl epiax dyn jixv did `l oiicr ,zeevne zexez eniiwiy

`l` ,mewnd zrc lre ezrc lräøBz ïeúéîéi÷îc ïBäúé òaLéìå§©§©¨§¦§©§¦¨
dlekeniiwiy mriaydl lki -,`xnbd zvxzn .dlek dxezd z` ¨

mriayn dyn did m`eniiwiyíéáëBk úãBáò òîLî ,dlek äøBz¨¨©§©£©¨¦
maila oeekl l`xyi ipa elki -cearl `ly wx mirayp mdy

.zeevnd x`y lr `l la` ,dxf dcearàéðúcepipyy enke - §©§¨
,`ziixaaäãBî eléàk da øôBkä ìkL íéáëBk úãBáò äøeîç£¨£©¨¦¤¨©¥¨§¦¤

,dlek äøBzadxf dcear oaxwa xn`pya)(ak eh xacnEBWz ike' ©¨¨§¦¦§
dxf dcear caerdy weqta x`eane ,'zFvOd lM z` EUrz `le§Ÿ©£¥¨©¦§
dxf dceara xtekdy dfn micnele ,zeevnd lk lr xaerk
lr mzreaya l`xyi ipa elki ok m`e ,zeevnd lk miiwnk

.dxf dcear lr wx oeekl 'dlek dxezd'
mriayn did m` liren did `ly s` ,dywne `xnbd dtiqen
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miakek zcear ecari,dlek dxezd z` eniiwi dfl sqepaeénð éà¦©¦

eniiwiy mriaydl lkiy e` -ìLe úBàî LL.úBöî äøNò Lm`e ¥¥§¤§¥¦§
lr rayidl mzpeeky gxkda el` mipte`n cg`a mriayn did
ezrc lr mriaydl epax dyn jixv did recne ,zevnd lk meiw

.mewnd zrc lre
àlàote`a epiax dyn ly enrh z` zx`ane da zxfeg `xnbd - ¤¨
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בראשית כד, סג – ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 
ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים

קעו

ביותר צריך לכוון בתפלת המנחה להמתיק הדינים, 
דבזמן מנחה נחרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתם 

וכו', ומבאר הזוהר עה"פ )תהלים עט, ח( "אל תזכר לנו 
עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד"

*דעובדין  דלותא  טבין  *דעובדן  דלותא 
דכשרן.

הוא  טוב  כי  החסדים,  מצד  הוא  טבין  עובדין 

בצדקה  בין  נדבתו  לרוח  מעצור  שאין  והוא  חסד, 
ובין בתלמוד תורה ושארי מצות ולא די לו לצאת ידי 

חובתו בלבד וכו'.

רק  שהוא  הגבורות,  מצד  הוא  דכשרן  ועובדין 

בפירוש,  התורה  שחייבתו  מה  לו  שדי  בלבד,  כשר 
ויצחק,  אברהם  בחי'  וגבורה,  דחסד  המדות  והיינו 

כמ"ש באגה"ק פי"ג1 מה רב טובך כו' ע"ש.

מאד, היינו שלא  וזהו כי דלונו מאד, דקדק לומר 
שאין  מי  בו  שאין  דחסד  טבין  מעובדין  שדלונו  רק 
מעובדין  גם  שדלונו  אלא  כו',  נדבתו  לרוח  מעצור 
אין  זה  שגם  הגבורה,  שממדת  הפחות  לכל  דכשרין 
בנו, והיינו דלות שאין לו לא כסף2 חסדים, ולא זהב 

גבורות.

ב'  יש  ה'  וז"ל: הנה בכלל עובדי  א(  )קיט,  תניא – אגרת הקדש   )1
בחי' מדרגות חלוקות מצד שורש נשמתם למעלה מבחי' ימין ושמאל 
דהיינו שבחי' שמאל היא מדת הצמצום וההסתר בעבודת ה' כמ"ש 
והצנע לכת כו' במסתרים תבכה כו' כל העוסק בתורה בסתר כו'. והנה 
ממדה זו נמשכה ג"כ בחי' הצמצום והגבול בעבודת ה' כמו בצדקה 
להיות נידון בהשג יד והמבזבז אל יבזבז יותר מחומש וכה"ג בת"ת 
ושארי מצות די לו שיוצא י"ח מחיוב מפורש שחייבתו התורה בפי' 
לקבוע עתים כו'. אך בחי' ימין היא מדת החסד וההתפשטות בעבודת 
ה' בהתרחבות בלי צמצום והסתר כלל כמ"ש ואתהלכה ברחבה כו' 
וגם בלי צמצום וגבול כלל ואין מעצור לרוח נדבתו בין בצדקה ובין 

בת"ת ושארי מצות ולא די לו לצאת י"ח בלבד אלא עד בלי די כו'.
2( ראה תורה אור כו, ד וז"ל "כסף וזהב, כסף מלשון )בראשית לא, 
ל( נכסף נכספתי, דהיינו בחי' אהבה, וזהב מצפון יאתה )איוב לז, כב( 
אהבה  בחי'  אברהם  וכידוע  יראה".  בחי'  שהוא  שמאל  בחי'  שהוא 
כמ"ש  יראה  בחי'  ויצחק  אוהבי",  "אברהם  ח(  מא,  )ישעי'  כמ"ש 

)בראשית לא, מב( "ופחד יצחק".

]וראה עוד שם פו, ד. מד, ג. אור התורה וישב עמוד רנג, ב. כי תשא 
עמוד א'תתצד-ה. לקוטי שיחות חלק ו עמוד 159. וראה תורת מנחם 

התוועדויות ה'תשנ"ב חלק ב' עמוד 82. לעיל סימן צח הערה 12[.

ולכן מהר יקדמונו רחמיך, רחמים דתפארת3 מדתו 
מהר, כי במדתו של יעקב, רחמים  של יעקב, וכתיב 
תפארת, הנה הוא4 בריח התיכון המבריח מן הקצה אל 
הקצה, שאין שם מניעה ועיכוב כלל, והוא במהירות, 
וכמו שכתוב ביעקב5 מה זה מהרת הרי שביעקב הוא 

מהירות6.

ויום  השנה  בראש  שאומרים  כבוד  תן  בוכן  וכן 
כבוד7,  כתיב  ביעקב  )כי  יעקב  לנגד  הכפורים שהוא 
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה(, נאמר שם 
תן  ובוכן  יתקדש  בוכן  מה-שאין-כן  בימינו,  במהרה 
פחדך לנגד אברהם ויצחק חסד וגבורה לא נאמר בהם 

מהרה.

מהר  צריך  שאימתי  הוא  יהודה  ר'  דרשת  נמצא 
עובדין  שאין  מאד  כשדלונו  הוא,  רחמיך,  יקדמונו 

אברהם  וגבורה,  דחסד  מדות  דכשרן,  עובדין  טבין 
ויצחק.

הוא  שדרשתו  בדרשתו,  יוסי  ר'  פתח  אחריו  הנה 
בצפרא  שמחה8  שהם  וגבורה,  דחסד  מדות  שכשיש 
ורננא ברמשא, הב' תפלות דשחרית ומנחה שתקנום9 
אברהם ויצחק, כבשי התמיד שבבוקר ובין הערבים, 
אז תפלת ערבית דיעקב היא רשות10 ולא חובה, שאין 
תפארת  דיעקב  רחמיך,  יקדמונו  מהר  כך,  כל  צריך 
וכלל,  כלל  דלונו  שלא  מאחר  ערבית,  תפלת  שתיקן 
ויצחק,  דאברהם  תפלות  ב'  התמיד,  כבשי  ב'  שיש 

3( ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, א. לקוטי תורה ואתחנן 
ה, ב ואילך. תורה אור פרשת נח יא, א.

4( שמות כו, כח.
5( בראשית כז, כ.

וז"ל: להעיר  ניסן ה'תשל"א  י"א  6( ראה בהערה בסוף מכתב כללי 
)ראה  יעקב  ובית המקדש הג' שייכים לבחי'  אשר הגאולה העתידה 
הוא  וביעקב  כו'(  כיעקב  א:  פח,  פסחים  כו'.  כיעקב  ב:  קיח,  שבת 
מהירות – מה זה מיהרת )עיין ליקוטי לוי יצחק* לזהר חלק א' רכט, 
ב(. ו"הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד 

הן נגאלין" )רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה(.
7( בראשית לא, א.

8( ראה תורה אור )פרשת מקץ( עמוד לז, א ואילך.
9( ברכות כו. מובא לעיל סימן קסט.

דרושים  ב.  כד,  השירים  שיר  תורה  לקוטי  ראה  ב.  כז,  ברכות   )10
לסוכות פ, ג. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת חיי שרה עמוד 
ואילך.  פה  עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאור  ואילך.  ד  עמוד  סוף  יג, 
לקוטי שיחות חלק כה סוף עמוד 155 ואילך. תורת מנחם התוועדויות 
 ,231 עמוד  ד  חלק  ה'תשנ"א  ואילך.   104 עמוד  א'  חלק  ה'תשמ"ה 

ובהערה 39 שם.

*( זהו המובא כאן בפנים. )ועיין לקמן סימן רלב(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ילקוט לוי יצחק על התורהנב

שמחה בצפרא ורננה ברמשא.

ואחריו דרש ר' חזקי' בפסוק תכון תפלתי קטרת כו' 
מנחת ערב, ואמר שביותר צריך לכוון בתפלת המנחה, 
היינו אימתי תפלת ערבית רשות, כשיש ב' התפילות 
כשכוון  הוא  ורננה,  שמחה  מקודם,  ומנחה  דשחרית 
ביותר בתפלת המנחה להמתיק את הדין, אבל כשלא 
מכוון כדבעי, אז בזמן המנחה נחרב בית המקדש וגלו 
צריך  ואז  מאד,  דלונו  שנעשה  אדמתם,  מעל  ישראל 

מהר יקדמונו רחמיך כדעת ר' יהודה.

דינא  אז  מנחה  שזמן  דרשתו  סיים  חזקי'  ור' 
עלמין  הק"ג  הוא11  מנחה  כי  בעלמא,  שריא 

11( מנחה בגי' ק"ג. ק"ג עלמין שמשמאלא, ראה זוהר פרשת תרומה 

שמשמאלא12... 
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רכו

דף קסו, ע"ב. לקוטי תורה מהאריז"ל ריש פרשת וישלח )מובא לעיל 
)אות עג(. והענין  סימן קעג הערה 7(. מאורי אור עמוד מ – מנח"ה 
מבואר בקהלת יעקב ערך ש"י, דיש ש"י עולמות )משנה סוף עוקצין(, 
והם מתחלקים לג' קווים, קו הימין )חסד( ק"ג עולמות, קו השמאל 
וחסד  עולמות,  ק"ד*  )תפארת(  האמצעי  קו  עולמות,  ק"ג  )גבורה( 
ותפארת מצטרפים ונעשה בגי' ר"ז עולמות לימין וק"ג משמאל, ע"ש. 
ראה אור התורה פרשת וישלח עמוד רלד-468. ראה אור התורה ענינים 

עמוד א. לעיל סימן קנט הערות 6. 7. קעג הערה 6. 7.
12( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק המשך ביאור הסיפור בזהר.

*( וטעם דקו האמצעי – תפארת – הוא מספר "קד", א' יותר על ק"ג 
מחסד וגבורה, ד"א" היותר הוא המחבר חסד וגבורה ביחד. וע"ד מ"ש 
בלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית סוף עמוד ט )מובא לקמן סימן 

רא הערה 21(.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אודות מלאכתו בקדש ואשר חי חיי צער.

ויהי רצון אשר השי"ת בורא עולם ומנהיגו ירחיב פרנסתו בגשמיות ובטח מצדו הוא ירחיב 

פרנסתו ברוחניות, זאת אומרת ההשתדלות בהחזקת היהדות והפצתה, ודבר משנתנו, כך היא דרכה 

של תורה וכו' וחיי צער תחי' כו' יקיים זה ע"י צער ברוחניות, ז.א. קיום ההוראה ונפשי כעפר לכל 

תהי', שמצטער מתוך היותו ענו ושפל וכמאמר המשנה מאד מאד הוי שפל רוח. 

מהנכון אשר יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וילמוד 

שיעור בפנימיות התורה ובפרט באותן הימים שעוסק במלאכת שמים כתיבת סת"ם. 

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמ"ש שעתה קשה לו להתפלל בכוונה אף שרגיל הי' בזה במדינתו לפנים.

הנה בטח זהו מפיתויי היצר, ולכן לא ישים לבו לזה כלל, יתאמץ בתפלה, ולפני התפלה וגם לאחרי 

התפלה יאמר עכ"פ סימן אחד מס' התהלים של נעים זמירות ישראל וכידוע שסגולה הם לכגון דא. 

וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין,  מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו 

ובכל יום חול קודם תפילת הבוקר יפריש איזה פרוטות לצדקה. 



נג

הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה 
ובניך אתך לפני אהל העדות

מעמד  למעליותא  דשונה  דעתי  עניות  לפי  ...נראה  א. 
וב'  הכהנים בקשר לבית המקדש השלישי מאשר במשכן 

המקדשות –
בית  "לבנות  בלאו-הכי  ושאי-אפשר  ההתחלה  שאז 
ובממונם"  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  ו"והכל  המקדש" 

)רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב(,
בנוי  וכמה(  כמה  ש)לדעת  הג'  המקדש  בבית  משא"כ 

ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים1
ראה   – ועוד  א2.  עמוד  סוף  מא,  סוכה  פרש"י   –
וגם   .60 בית המקדש הערה  אנציקלופדיא תלמודית ערך 
הרמב"ם )הלכות מלכים ריש פרק יא ובסופו( – י"ל דכותב 
אופן הודאי, אפילו בלא זכו, שאז משיח יבנה בית המקדש. 

ולא פליג )כ"כ, וכידוע הכלל שלא לאפושי במחלוקת( –
בית  )בחנוכת  מתחילים  הכהנים  המקדש  בבית  שאז 
המקדש והמזבח, כמבואר בנבואת יחזקאל הכהן( והלווים 

– ילוו עליך וגו'.
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 200

ב. שמירת המקדש היא המצוה הראשונה שיתחייבו בה 
המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו  הראשון  ברגע  ומיד  תיכף 

למטה3, כי:
בנוגע לכל שאר המצוות התלויות בבית המקדש – כיון 
שכל מצוה יש לה זמן מיוחד, שקיומה בזמן מסויים ביום 
המקדש  בית  יתגלה  שבו  בהזמן  תלוי  זה  הרי  בלילה4,  או 
שאז יתחילו לקיים המצוה השייכת לזמן זה; משא"כ בנוגע 
וכל  היום  כל  במשך  שזמנה  להדעות   – המקדש  לשמירת 
בית  ויתגלה  ירד  שבו  היום  במשך  זמן  בכל  הרי   – הלילה 

המקדש יתחייבו תיכף ומיד בקיום מצוה זו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ, ח"ג עמוד 93

יח, ד – ונלוו עליך ושמרו את משמרת 
אהל מועד וזר לא יקרב אליכם

עליהם  ונלוו  ואידך  עליך,  ונלוו  במסורה.  ד'  ונלוו.  ג. 

1( בבית המקדש הג' ש)לדעת כמה וכמה( בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים: 

פרשת  רסט.  רסח.  סימן  בשלח  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה  עיין 

תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יז.

2( פרש"י סוכה מא, סוף עמוד א: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת אמור 

ובהנסמן שם.

משיח  ילקוט  )עיין  מא.  סוכה  רש"י  עיין  למטה:  המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו   )3

וגאולה על התורה פרשת תרומה סימן עח סעיף ו. פרשת בשלח סימן רסח. רסט. 

פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יג.

צד,  ח"ג  סע"א.  רה,  ח"א  )זהר  עבידתי'"  עביד  ויומא  יומא  "כל   – הידוע  ובלשון   )4

רע"ב(. ועד"ז במשך היום גופא – שבכל שעה ובכל רגע ישנה ה"עבידתי'" המיוחדת 

לזמן זה.

ה'  אל  רבים  גוים  ונלוו  לד(.  יא,  )דניאל  בחלקלקות  רבים 
ביום ההוא והיו לי לעם )זכרי' ב, טו(. ציון ישאלו דרך הנה 
פניהם באו ונלוו וגו' )ירמי' נ, ה(. פירוש ונלוו עליהם רבים 
ומן  לה(  שם,  )דניאל  כדכתיב  לישראל  להצר  בחלקלקות 
ונלוו  וגו' עד עת קץ. אבל כשיבא הקץ  המשכילים יכשלו 
ונלוו עליך וישרתוך כדכתיב )ישעי'  וגו' והיינו  גויים אל ה' 

סא, ה( ובני נכר אכריכם וכרמיכם.
בעל הטורים

יח, י – בקודש הקדשים תאכלנו כל זכר 
יאכל אותו קודש יהיה לך

זכר יאכל אותו קודש  ד. בקודש הקדשים תאכלנו כל 
קדש  גם  יתר.  לך  יהי'  קודש  תיבת  למידק  איכא  לך.  יהי' 
הקדשים  מקדש  אמר  כאשר  לי'  מיבעי  לך  יהי'  קדשים 
קדש קדשים לך הוא. גם תיבת יהי' לך מורה שאינו קודש 
ולך יהי' קדש. גם הוה לי' למימר לשון רבים לך הם תאכלם 

אותם יהיו לשון רבים, ואמר תאכלנו אותו יהי' לשון יחיד.
הלכה  הבחירה  דבית  ו  )פרק  הרמב"ם  כתב  ויראה, 
טו(5 אוכלין קדשי קדשים בעזרה אף על פי שהיא חריבה 
והשיגו  לבא.  ולעתיד  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה 
הראב"ד דגם למאן דאמר קדושה שני' קדשה לעתיד לבא 
וירושלים,  במקדש  ולא  ישראל  ארץ  בשאר  דוקא  היינו 
ולא  הגואל  בביאת  לעתיד  להתקדש  שעתיד  עזרא  שידע 
קדשה לעתיד והנכנס עתה אין בו כרת, כך נגלה לי מסוד 

ה' ליראיו.
ואף בזמן החורבן  זהו אומרו בקדש הקדשים תאכלנו, 
קודש יהי' לך לעתיד, ונתן טעם כמו שכתב הרמב"ם )שם 
הלכה טז( שהשכינה לא זזה משם, קדש שהיא השכינה יהי' 
לעולם שם שנאמר והשימותי את מקדשיכם קדושים אף 

שהם שוממין ולא בשאר ארץ ישראל.
תאכלנו  הקדשים  בקדש  קאמר  הכי  הראב"ד  ולסברת 
ונתן טעם קודש  לך למעט בחורבנו,  יהי'  ובתנאי שקודש 
בטלה  טעמא  ומהאי  הגואל  בזמן  לבא  לעתיד  לך  יהי' 

קדושתה בחורבנה.
היום  שהיא  ישראל  עזרת  זה  מקום  קאמר  דהכי  ויתכן 
קדש הקדשים, יבא זמן שקדש יהי' לך כשאר קדושת ארץ 
ישראל ולא יקרא קדש קדשים שבטלה קדושתה בחרבנה 

והנכנס בטומאה לא יתחייב כרת.
עץ החיים

ויראה, כתב הרמב"ם )פרק ו דבית הבחירה הלכה טו(: עיין גם לקמן סימן קלו.   )5

)ועיין גם עד"ז ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן צ(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח



gxwנד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq f"k oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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מט)ׁשּנאמר הּימים',(בראשית ּב'דברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. עלּֿפי קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם
את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
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ß oeiq f"k oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑,מחלקּתם על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
מט)ׁשּנאמר הּימים',(בראשית ּב'דברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. עלּֿפי קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם
את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
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gxwנו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות': ּוב'פנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה'" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)
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קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת

iliey`l` axd - mdxa` ly`

DNW ziviSA zlkY mB liHdl zaIg©¤¤§©¦©§¥¤©¦¦¤¨
ziNHd lW zlkYd mr zxhtp Dpi`e§¥¨¦§¤¤¦©§¥¤¤©©¦

?`l F`)m"`x(. Ÿ
÷çNì eìéçúä ,úáiç :íäì øîà̈©¨¤©¤¤¦§¦§©¥

øçà ïéî ìL úélè øLôà :åéìò¯ ¨¨¤§¨©¦¤¦©¥
.ziviSAW zlkY hEgd oiOn Fpi`W¤¥¦¦©§¥¤¤©¦¦

Bæ ,døèBt úìëz ìL ãçà èeç¤¨¤§¥¤§¨

dîöò úà øèôz àì úìëz dlkL¤ª¨§¥¤Ÿ¦§Ÿ¤©§¨
¯dcrd lM"W oeiMW dfA Fl Efnxe§¨§¨¤¤¥¨¤¨¨¥¨

"miWFcw mNM)DNMW ziNh FnM ª¨§¦§©¦¤ª¨
zlkY(lFcB odkl mikixv Ep` oi` , §¥¤¥¨§¦¦§Ÿ¥¨

)`"eb(.
ïáeàø éðaïBàå .. íøéáàå ïúc" Y §¥§¥¨¨©£¦¨§

"úìt ïa¯lr aqEn "oaE`x ipA"W ¤¤¤¤§¥§¥¨©

haXn FWExitE ,eiptl mixMfPd lM̈©¦§¨¦§¨¨¥¦¥¤
wx aqEn "oaE`x ipA"W `le .oaE`x§¥§Ÿ¤§¥§¥¨©
,FpA "zlR" xnFlM) "zlR oA oF`" lr©¤¤¤§©¤¤§
"ipA" E`xwp mdipWE ,FpA oA "oF`"e(, §¤§§¥¤¦§§§¥
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."mxia`ea dxez ©£¦¨
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ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָקֹודמת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,"אלהי ה' "אנכי ּבסיני .ׁשמעּתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ
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dWn Epid ,miAx oFWlA "E`VpzY"¦§©§¦§©¦©§¤
FzE`iUp lr EwlgW Epivn `le ,oxd`e§©£Ÿ§Ÿ¨¦¤¨§©§¦
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ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות': ּוב'פנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה'" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת

iliey`l` axd - mdxa` ly`

DNW ziviSA zlkY mB liHdl zaIg©¤¤§©¦©§¥¤©¦¦¤¨
ziNHd lW zlkYd mr zxhtp Dpi`e§¥¨¦§¤¤¦©§¥¤¤©©¦

?`l F`)m"`x(. Ÿ
÷çNì eìéçúä ,úáiç :íäì øîà̈©¨¤©¤¤¦§¦§©¥

øçà ïéî ìL úélè øLôà :åéìò¯ ¨¨¤§¨©¦¤¦©¥
.ziviSAW zlkY hEgd oiOn Fpi`W¤¥¦¦©§¥¤¤©¦¦

Bæ ,døèBt úìëz ìL ãçà èeç¤¨¤§¥¤§¨

dîöò úà øèôz àì úìëz dlkL¤ª¨§¥¤Ÿ¦§Ÿ¤©§¨
¯dcrd lM"W oeiMW dfA Fl Efnxe§¨§¨¤¤¥¨¤¨¨¥¨

"miWFcw mNM)DNMW ziNh FnM ª¨§¦§©¦¤ª¨
zlkY(lFcB odkl mikixv Ep` oi` , §¥¤¥¨§¦¦§Ÿ¥¨

)`"eb(.
ïáeàø éðaïBàå .. íøéáàå ïúc" Y §¥§¥¨¨©£¦¨§

"úìt ïa¯lr aqEn "oaE`x ipA"W ¤¤¤¤§¥§¥¨©

haXn FWExitE ,eiptl mixMfPd lM̈©¦§¨¦§¨¨¥¦¥¤
wx aqEn "oaE`x ipA"W `le .oaE`x§¥§Ÿ¤§¥§¥¨©
,FpA "zlR" xnFlM) "zlR oA oF`" lr©¤¤¤§©¤¤§
"ipA" E`xwp mdipWE ,FpA oA "oF`"e(, §¤§§¥¤¦§§§¥

ozC" lr aqEn "a`il` ipA"W mWM§¥¤§¥¡¦¨¨©¨¨
."mxia`ea dxez ©£¦¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָקֹודמת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,"אלהי ה' "אנכי ּבסיני .ׁשמעּתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ
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(b)íëì áøäaøä Y¯oFWNn "ax" ©¨¤©§¥©¦§
xaC mW `Ede ,dAxd)m"`x(. ©§¥§¥¨¨

éàcî øúBé¯o`M "ax"W dfA siqFn ¥¦©¦¨¤¤©¨
,zFnFwn dOkA FnM ,"iC" FWExiR oi ¥̀¥©§§©¨§
xzFi" `EdW ,"dAxd" FWExiR `N ¤̀¨¥©§¥¤¥
dn iCn xzFi Egwl `l m` iM ,"iCn¦©¦¦Ÿ¨§¥¦©©

?mzprH©£¨¨
ízç÷ì¯zEWx zlAw F` iEEiv `ll §©§¤§Ÿ¦©¨©§

'dn)cec ixac(. ¥
íëîöòì¯,"mkl" WExiR Edf §©§§¤¤¥¨¤

Îlr mdl Egwl `NW xnFl ,"mknvrl"§©§§¤©¤Ÿ¨§¨¤©
Egwl `N` ,mixg`l wNgl zpn§¨§©¥©£¥¦¤¨¨§

mnvr liaWA)m"`x(. ¦§¦©§¨
älãb¯xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi §ª¨¥©¤©¨©©¦©

m`e ,"dNEcB" oFWNn mB `Ed "ax"W¤©©¦§§¨§¦
."dNEcB .. dAxd" :FWExiR "ax" oM¥©¥©§¥§¨
:e ,` mixaC i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE§¥©¤¤¤§©¦§¨¦
."'eke dNEcB mkl dAxd ± mkl ax"©¨¤©§¥¨¤§¨

.f wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨
íéLã÷ ílkíéøác eòîL "ílk" Y ª¨§Ÿ¦ª¨¨§§¨¦

äøeábä étî éðéña¯WExiRd dfe §¦©¦¦©§¨§¤©¥
mdil` dNBzd 'dW ,"'d mkFzaE"§¨¤¦§©¨£¥¤
mNM okle ,ipiqA mixaC EPOn ErnWe§¨§¦¤§¨¦§¦©§¨¥ª¨
dpEMd "mixaC" Fxn`A ,miWFcw§¦§¨§§¨¦©©¨¨
d`x) "Ll didi `l"e "ikp`"l§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§¥

`nEgpY(zFxiWi ErnW l`xUi ipAW ©§¨¤§¥¦§¨¥¨§§¦

i"WxA lirlcM ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨§¦§¥§©¦
azM "cecl liMUn"aE .ak ,eh§©§¦§¨¦¨©
`EdÎKExAÎWFcTd ixacl dpEMdW¤©©¨¨§¦§¥©¨¨
il EidY mY`e" :ipiqA l`xUi mrl§©¦§¨¥§¦©§©¤¦§¦
oM m`e ,"WFcw iFbe mipdM zklnn©§¤¤Ÿ£¦§¨§¦¥
.miWFcwE mipdM zFidl miE`x EpNEM¨§¦¦§Ÿ£¦§¦

eàOðúz òecîeäzà zç÷ì íà Y ©©¦§©§¦¨©§¨©¨
úeëìî¯in iM ,Ewlg `l KM lre ©§§©¨Ÿ¨§¦¦

lM mdl dUre mixvOn m`ivFdW¤¦¨¦¦§©¦§¨¨¨¤¨
`iUPd didi `EdW iE`x ,miQiPd©¦¦¨¤¦§¤©¨¦

)m"`x(.
éçàì øøáì Eì äéä àìäpäk E¯ Ÿ¨¨§¦§Ÿ§¨¦§ª¨

Exn`W dn i"Wx uxzn dfÄ¤§¨¥©¦©¤¨§
dWn Epid ,miAx oFWlA "E`VpzY"¦§©§¦§©¦©§¤
FzE`iUp lr EwlgW Epivn `le ,oxd`e§©£Ÿ§Ÿ¨¦¤¨§©§¦
rECn" :Fl Exn`W azM okle ,dWn lW¤¤§¨¥¨©¤¨§©©
ipWl oi`W ,cgi mkipW "E`VpzY¦§©§§¥¤©©¤¥¦§¥

dNEcBd lM lFHil mig`)`"eb(. ©¦¦¨©§¨
éðéña ízòîL íëcáì ízà àìŸ©¤§©§¤§©§¤§¦©

éäìà 'ä éëðà""E¯.a ,k zFnW ¨Ÿ¦¡Ÿ¤§
eòîL "äãòä ìk"¯dn Edfe ¨¨¥¨¨§§¤©

lk"l dpEMdW ,"'d ldw lr" EtiqFdX¤¦©§©¤©©¨¨§¨
lMW oeiMW ,okl mcFw xMfPd "dcrd̈¥¨©¦§¨¤¨¥¤¥¨¤¨
'd ikp`" ipiqA EPOn ErnW dcrd̈¥¨¨§¦¤§¦©¨Ÿ¦
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,dxEaBd iRn mixaC mNEM ErnXW¤¨§¨§¨¦¦¦©§¨
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xn` mNEkl ixdW ,mieW mNEM `Ed¨¨¦¤£¥§¨¨©

."Liwl` 'd ikp`" deWAc dxez §¨¤¨Ÿ¦¡Ÿ¤
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.mdl zFprN dn Fl did `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¨¨©©£¨¤
éòéáø ïBçøñ íãéa äæ øákL¯ ¤§¨¤§¨¨¦§§¦¦

minrR l` lrti dN` lM od" aEzke§¨¥¨¥¤¦§©¥©£©¦
"xaB mr WFlW)hk ,bl aei`(lre" , ¨¦¨¤§©

[e ,a qenr] "EPaiW` `l drAx`)`"eb(. ©§¨¨Ÿ£¦¤
cSn zwFlgOdW ipRn `l ,xnFlM§©Ÿ¦§¥¤©©£¤¦©
lMn xzFi xEng `hg `id Dnvr©§¨¦¥§¨¥¦¨
ipRn `N` ,eipR lr dWn ltp mi`hgd©£¨¦¨©¤©¨¨¤¨¦§¥

.iriax `hg xaM df didW¤¨¨¤§¨¥§§¦¦
"äLî ìçéå" Y ìâòa eàèç¯zFnW ¨§¨¥¤©§©Ÿ¤§

.`i ,al
"äLî ìltúiå" Y íéððBàúna¯ ©¦§§¦©¦§©¥Ÿ¤

.ai ,`i lirl§¥
'ä ìà äLî øîàiå" Y íéìbøîa©§©§¦©Ÿ¤Ÿ¤¤

"íéøöî eòîLå¯.bi ,ci lirl §¨§¦§©¦§¥



gxwנח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו

רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו .יעית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
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·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈
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ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם
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נט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו

רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו .יעית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם
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gxwס zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול ִֵֶָָֹמ"ּכהן

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו, לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק .ּבעצמכם ְְְֲֶַַַַָָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ
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(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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סי gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול ִֵֶָָֹמ"ּכהן

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו, לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק .ּבעצמכם ְְְֲֶַַַַָָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»
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ìL äàø ,ezòèä BðéòäìBãb úìL ¥¦§©¨¨©§¤¤§¨
ìàeîL ,epnî äàöBé¯ixaC d`x §¨¦¤§¥§¥¦§¥

.akÎgi ,e ` minId©¨¦
ïøäàå äLî ãâðk ìe÷ML¯FnM ¤¨§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ§

xn`PW)e ,hv mildz(oxd`e dWn" ¤¤¡©¤§©£Ÿ
,FnW i`xFwA l`EnWE eipdkA§Ÿ£¨§¥§§¥§
ixd ,"mpri `Ede 'd l` mi`xFw§¦¤§©£¥£¥
dWn mr l`EnW aEzMd lwXW¤¨©©¨§¥¦¤

oxd`e)a"rx ,dk d"x i"yx(. §©£Ÿ
èìîð éðà BìéáLa :øîà¯aWge ¨©¦§¦£¦¦§¨§¨©

zEkfA lvPi `Ed dxwn lkAW¤§¨¦§¤¦¨¥¦§
wcFv Fpi` m` mB xnFlM ,l`EnW§¥§©©¦¥¥
iM ,oxd`e dWn cbpM FYwlgnA§©£ª§§¤¤¤§©£Ÿ¦

.mdipW cbpM lEwW ixd l`EnW§¥£¥¨§¤¤§¥¤
úBãîBò úBøîLî äòaøàå íéøNòå§¤§¦§©§¨¨¦§¨§

åéðá éða[î]¯,sq` lW mipA drAx` ¦§¥¨¨©§¨¨¨¦¤¨¨
lW xUr drAx`e ,oEzEci lW dXWe§¦¨¤§§©§¨¨¨¨¤

onid)` ,dk ` minid ixac i"yx(. ¥¨
øîàpL ,Lãwä çeøa íéàaðúî ílkª¨¦§©§¦§©©Ÿ¤¤¤¡©

¯mW KWndaE .d ,dk ` minId ixaC¦§¥©¨¦©¤§¥¨
mixdl miwl`d ixacA KlOd dfFg"¥©¤¤§¦§¥¨¡Ÿ¦§¨¦
oxw mixdl" mW i"WxaE ,"oxẅ¤§©¦¨§¨¦¤¤

."d`EaPd©§¨
"ïîéäì íéðá älà ìk"¯didW ¨¥¤¨¦§¥¨¤¨¨

` minId ixaC d`x ± gxw i`v`Sn¦¤¡¨¥Ÿ©§¥¦§¥©¨¦
.akÎgi ,e

úàfä älãbä ìk øLôà :øîà̈©¤§¨¨©§ª¨©Ÿ
ícà éðàå épnî ãîòì äãéúò¯ £¦¨©£Ÿ¦¤¦©£¦¤Ÿ

aWg `Ed l`EnW zEkfA ,xnFlM§©¦§§¥¨©
zEkfaE ,dxwn lkA hlOi `EdW¤¦¨¥§¨¦§¤¦§

gEx ilrA zFxnWn drAx`e mixUr¤§¦§©§¨¨¦§¨©£¥©
Fl did ,EPOn mi`vFIW WcTd©Ÿ¤¤§¦¦¤¨¨
,oxd`e dWn lr wFlgl oFgHAd©¦¨©£©¤§©£Ÿ
xW` `Ede ,wcFSd `EdW FaWgA§¨§¤©¥§£¤

.xgAi¦¨¥
ä÷æç dúBàì àáì ózzLð Cëì¯ §¨¦§©¥¨Ÿ§¨£¨¨

zaxwd lW cnrn FzF`l ,xnFlM§©§©£¨¤©§¨©
`vFi EPOOW zxFhTdwfgEOd ©§¤¤¦¤¥©§¨

"dwfg"l dpEMdW F` .dlFcB dPEdkA¦§¨§¨¤©©¨¨©£¨¨
lirl i"Wx oFWlM ,zwFlgOd lW¤©©£¤¦§©¦§¥

" ` wEqRwifgdld`xE ."zwFlgnA ¨§©£¦§©§¤§¥
oi`" :ai wEqR oOwl i"Wx oFWl mB©§©¦§©¨¨¥

oiwifgn."zwFlgnA ©£¦¦§©£¤
íéãáBà ílkL äLî étî òîML¤¨©¦¦Ÿ¤¤ª¨§¦
àeä 'ä øçáé øLà" ,èìîð ãçàå§¤¨¦§¨£¤¦§©

"LBãwä¯.d wEqR ©¨¨
Bîöòa äìúå äòè¯zEkfAWmixUr ¨¨§¨¨§©§¤¦§¤§¦

drAx`eEPOn E`vIW EN`d zFxnWOd §©§¨¨©¦§¨¨¥¤¨§¦¤
mB `N` ,lvPi `EdW wx `NW aWg̈©¤Ÿ©¤¦¨¥¤¨©

IW df `EdWxgA. ¤¤¤¦¨¥
äôé äàø àìå¯wIC okNW xnFl Wie §Ÿ¨¨¨¤§¥©¤¨¥¦¥
" aFYkl i"WxFpirlMYqdW ,"EYrhd ©¦¦§¥¦§©¤¦§©¥

`le ,cg` cSn xnFlM ,zg` oirA wx©§©¦©©§©¦©¤¨§Ÿ
mixaCd z` d`x `NW ,eipir iYWA¦§¥¥¨¤Ÿ¨¨¤©§¨¦

.xExiaA§¥
äáeLú eNò åéðaL éôì¯,ElSp mde §¦¤¨¨¨§¨§¥¦§

mW i"Wx d`xE .`i ,ek oOwlcM§¦§©¨§¥©¦¨
.xE`iAaE©¥

äàBø äéä äLîe¯rci dWn ,xnFlM Ÿ¤¨¨¤§©¤¨©
ElvPie daEWY EUri eipAW df z ¤̀¤¤¨¨©£§¨§¦¨§

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

"ׁשמעּוֿנא  ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻאמר:
לוי" .ּבני ְִֵֵ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lMW rci mB `Ede ,ca`i gxwe§Ÿ©Ÿ©§©¨©¤¨
`id gxTn `vYW dlFcBd zlWEXd©¤¤©§¨¤¥¥¦Ÿ©¦

.gxw zEkfA `le eipA zEkfA¦§¨¨§Ÿ¦§Ÿ©
àîeçðz¯.d oniq ©§¨¦¨
íëì áø¯,"mkl ax" WxiR ok iptl ©¨¤¦§¥¥¥©©¨¤

itl Wxtn zrke ,`nEgpY Wxcn itl§¦¦§©©§¨§¨¥§¨¥§¦
.`xwn lW FhEWR§¤¦§¨

ìBãb øác¯`xwn lW FhEWR itl mB ¨¨¨©§¦§¤¦§¨
,"lFcB" oFWNn `Ed o`M "ax" WExiR¥©¨¦§¨
lcFbl dpEMde ,iEAix oFWNn `le§Ÿ¦§¦§©©¨¨§¤

mzEGr)m"`x d`x(. ©¨
íëîöòa ízìèð¯WExiRd Edf §©§¤§©§§¤¤©¥

."mkl"¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä ìò ÷ìçì¯Wi ©£Ÿ©©¨¨¥

dpFr dWOW xnFlmdNW oFpbQA mdl ©¤¤¤¨¤©¦§¤¨¤
Egwl oxd`e dWOW Exn` md :mnvr©§¨¥¨§¤¤§©£Ÿ¨§
,'d znMqdA `NW i`Cn xzFi mnvrl§©§¨¥¦©¤Ÿ§©§¨©
mnvr lr Egwl mdW mdl dpFr dWnE¤¤¨¤¤¥¨§©©§¨
lr wFlgl `Ede ,xzFi cFr lFcB xaC̈¨¨¥§©£©

.'dg dxez

(g)àð eòîL çø÷ ìà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¤Ÿ©¦§¨
éåì éðaíéøác Bnò øaãì ìéçúä Y §¥¥¦¦§¦§©¥¦§¨¦

íékø¯" aEzM oklxn`Ie,"gxw l` ©¦¨¥¨©Ÿ¤¤Ÿ©
ixdW ,dMx oFWl `N` dxin` oi`W¤¥£¦¨¤¨¨©¨¤£¥

`N` ,gxwl xn` dn wEqRA xn`p `lŸ¤¡©©¨¨¨©§Ÿ©¤¨
eil` xACW wx EprinWn aEzMd©¨©§¦¥©¤¦¥¥¨

.dMx oFWlA§¨©¨
ãò :øîà ,óøò äL÷ eäàøL ïåék¥¨¤¨¨§¥Ÿ¤¨©©

èáMä] øàL eôzzLé àlL¯oM ¤Ÿ¦§©§§¨©¥¤¥
miqEtcE ciÎiazM dAxdA `qxiBd©¦§¨§©§¥¦§¥¨§¦
:miqEtCd x`WA la` .mipFW`x¦¦£¨¦§¨©§¦

.mihaXd©§¨¦
ílk ìà íb øaãà ,Bnò eãáàéå¯mB §Ÿ§¦£©¥©¤ª¨©

aFYkl i"Wx wIce .iel haW lM l ¤̀¨¥¤¥¦§¦¥©¦¦§
mr xAcl ixnbl wqR `l oMW ,"mB"©¤¥Ÿ¨©§©§¦§©¥¦

KWndA Fl xnF` ixdW ,gxw)i weqt( Ÿ©¤£¥¥©¤§¥
mbe FOr xAC `N` ,"LzF` axwIe"©©§¥§¤¨¦¥¦§©

mdOr)awri zlgp(. ¦¨¤
éða àð eòîL" :íäa æøæì ìéçúä¦§¦§¨¥¨¤¦§¨§¥

"éåì¯"gxw l` xn`Ie"l KWndA okl ¥¦¨¥§¤§¥§©Ÿ¤¤Ÿ©
itl iM ."iel ipA `p ErnW" cIn xn`p¤¡©¦¨¦§¨§¥¥¦¦§¦
mc` Wi ike :oaEn `l aEzMd zEhWR©§©¨Ÿ¨§¦¥¨¨
?rnW oFrnWl xnF`e sqFil xAcOW¤§©¥§¥§¥§¦§§©

WxcOd oFWlM)cecl likyn(.h dxez ¦§©¦§¨
(h)äãòä éðôì ãîòìåì Yìò øéL §©£Ÿ¦§¥¨¥¨¨¦©

ïëecä¯,`Ahvi` oirM iEUr mFwn ©¨¨¨§¥¦§©¨
xxFWl oicnFr miIel eilre),hk ziprz i"yx §¨¨§¦¦§¦§¥

`(.i dxez

(i)Eúà áø÷iåúeøL BúBàì Y ©©§¥Ÿ§§¥
ìàøNé úãò øàL epnî ÷éçøäL¯ ¤¦§¦¦¤§¨£©¦§¨¥

x`Xn xzFi FzF` aixwdW `le§Ÿ¤¦§¦¥¦§¨
ixdW ,miIeldlM z`e" cIn xnF` ©§¦¦¤£¥¥¦¨§¤¨
"iel ipa Lig`)awri zlgp("axwIe" `N` . ©¤§¥¥¦¤¨©©§¥

zExiW FzF`W ,"mzxWl" lr aqEn¨©§¨§¨¤¥
EwgxEd ,WCwOA miUFr miIeldW¤©§¦¦¦©¦§¨§£
z`f miUFr miIelde ,EPOn l`xUi¦§¨¥¦¤§©§¦¦¦Ÿ
,"mzxWl" xn`p okle ,mnFwnA¦§¨§¨¥¤¡©§¨§¨
,l`xUi z` dfA mizxWn miIeldW¤©§¦¦§¨§¦¨¤¤¦§¨¥
miIeldW g ,b lirl i"WxA x`Fanke§©§¨§©¦§¥¤©§¦¦

.l`xUi lW migElW md`i dxez ¥§¦¤¦§¨¥
(`i)ïëìCk ìéáLa Y¯c"nNd oi`W ¨¥¦§¦¨¤¥©¨¤

c"nl `id `N` ,dNiOd WxFW¤©¦¨¤¨¦¨¤
oM liaWA :FWExitE ,WEOiXd)m"`x(. ©¦¥¦§¦¥

WExiR" :ci ,` dkin i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦¨¥
FzpEke ."oM lr FnM ,xW` lr FnM ,okl̈¥§©£¤§©¥§©¨¨
oFWl o`M xEn`d "okl" oi`W ,xnFl©¤¥¨¥¨¨¨§

WpFr F` drEaW)zFnFwn dAxdaM(, §¨¤¦§©§¥§
liCad 'dW oeiMW ,mrh oFWl `Ed `N ¤̀¨§©©¤¥¨¤¦§¦
ixd ,l`xUi x`Xn miIeld z ¤̀©§¦¦¦§¨¦§¨¥£¥
micrFp mvrA md ,dPEdM mB mzFvxA¦§¨©§¨¥§¤¤¨¦

.cIn xnF`W itkE ,'d lr©§¦¤¥¦¨
Y Ezà "íéãòpä Eúãò ìëå äzà"©¨§¨£¨§©Ÿ¨¦¦§



gxwסב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, .ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו יׁש ואחד אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹההֹוראה
זכּות, לימּוד ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ּכׁשהנהגת ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו

היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה גם הרי – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq g"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
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eðéìò zøæb àlà ,"eðúàéáä£¦Ÿ¨¤¨¨©§¨¨¥
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy
B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה .ּכאדם ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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סג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, .ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו יׁש ואחד אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹההֹוראה
זכּות, לימּוד ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ּכׁשהנהגת ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו

היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה גם הרי – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq g"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"'ä ìò"¯Lzcr lke dY` :FWExitE ©¥©¨§¨£¨§
'd lr micrFp ± LY` micrFPd)`"eb ©¨¦¦§¨¦©

yeale(.
äpäk úúì éúéNò BúeçéìLa ék¦¦§¦¨¦¦¨¥§ª¨

ïøäàì¯."'ebe `Ed dn oxd`e" Edfe §©£Ÿ§¤§©£Ÿ©
.äfä ú÷ìçnä àeä eðì àìå¯dWnl §Ÿ¨©©£Ÿ¤©¤§¤

.oxd`lEai dxez §©£Ÿ
(ai)'Bâå äLî çìLiåïéàL ïàkî Y ©¦§©Ÿ¤§¦¨¤¥

ú÷ìçîa ïé÷éæçî¯`l ,xnFlM ©£¦¦§©£Ÿ¤§©Ÿ
`N` ,KWOdl zwFlgnl minxFB§¦§©£¤§¦¨¥¤¨

.DlHal milCYWn¦§©§¦§©§¨
íäéøçà øfçî äLî äéäL¤¨¨Ÿ¤§©¥©£¥¤

íBìL éøáãa íîéìLäì¯xaMW s` §©§¦¨§¦§¥¨©¤§¨
mxidfd)`"eb(. ¦§¦¨

äìòð àìíìéLëä íäét Y¯didW Ÿ©£¤¦¤¦§¦¨¤¨¨
"`ap `l" ,"Klp `l" :xnFl mdl̈¤©Ÿ¥¥Ÿ¨Ÿ

)`negpz(cEOiNdW xnFl mB xWt`e .§¤§¨©©¤©¦
cIn Exn`X dOn `EddNigYA`l" ¦©¤¨§¦¨©§¦¨Ÿ

Exn`X dnA EwRYqd `le ,"dlrp©£¤§Ÿ¦§©§§©¤¨§
Wxtn mWe ,"dlrp `l" mdixaC sFqA§¦§¥¤Ÿ©£¤§¨§¨¥
rnWn ,"Lil` dlrp `l m`" i"Wx©¦¦Ÿ©£¤¥¤©§©
dIlr oFWlA WOYWdl mi`zOW¤©§¦§¦§©¥¦§£¦¨

mExA didW dWn lv` dkildl qgiA§©©©£¦¨¥¤¤¤¨¨§
dGn la` ,zipgEx dpigAn dlrOd©©£¨¦§¦¨¨¦£¨¦¤
`l" Exn` mdixaC zNgzA xaMW¤§¨¦§¦©¦§¥¤¨§Ÿ
mdiRW mEXn wx df ixd ,"dlrp©£¤£¥¤©¦¤¦¤
`N` dIlr mdl didY `NW mliWkd¦§¦¨¤Ÿ¦§¤¨¤£¦¨¤¨
`nEgpYd oFWl zErnWn oke) dcixi§¦¨§¥©§¨§©©§¨

"EgzR"zEprxEtl mdiR(`NW s`e . ¨§¦¤§§¨§©¤Ÿ
Wi ,mdixacA dcixi oFWl ExiMfd¦§¦§§¦¨§¦§¥¤¥
`l m`W ,`liOn KxcA EdGW xnFl©¤¤§¤¤¦¥¨¤¦Ÿ
mB xWt`e .micxFi gxkdA if` milFr¦£©§¤§¥©§¦§¤§¨©
"dlrp `l"W xnFl i"Wx zpEMW xnFl©¤©¨©©¦©¤Ÿ©£¤
mdl didY `l aSn mEWAW ,FWExiR¥¤§©¨Ÿ¦§¤¨¤
oM m`e ,Elri `l Ecxi m` mBW ,dIlr£¦¨¤©¦¥§Ÿ©£§¦¥
mr mi`zn dfe .dcixi wx mdl Wi¥¨¤©§¦¨§¤©§¦¦

xAEA) dcB` WxcOd ixaC(o`Mn" : ¦§¥©¦§©©¨¨¤¦¨
cxil micizrW mdiR mliWkdW¤¦§¦¨¦¤¤£¦¦¥¥

."dPOn Elri `NW dcixi§¦¨¤Ÿ©£¦¤¨
äãéøé àlà íäì ïéàL¯"dlrp `l" ¤¥¨¤¤¨§¦¨Ÿ©£¤

zn`A dxw ok`W itkE .cxp `N ¤̀¨¥¥§¦¤¨¥¨¨¤¡¤
.dlF`W miIg EcxIWbi dxez ¤¨§©¦§¨

(ci)eðì ïzzåìò áñeî øácä Y ©¦¤¨©¨¨¨©
äìòîì øeîàä "àì"¯.bi wEqR Ÿ¨¨§©§¨¨

zúð àìå ,"eðúàéáä" àì :øîBìk§©Ÿ£¦Ÿ¨§Ÿ¨©¨
eðì zøîà ."íøëå äãN úìçð" eðì̈©£©¨¤¨¨¤¨©§¨¨

¯'d zghad idFf mXW s` .fi ,b zFnW§©¤¨¦©§¨©
ipal oM xn` dWOW `le ,dWnl§¤§Ÿ¤¤¨©¥¦§¥

xnFl Kixv ,l`xUimdl xn` dWOW ¦§¨¥¨¦©¤¤¨©¨¤
l` `l s`" :o`M Fl Exn` ixdW ,oM¥¤£¥¨§¨©Ÿ¤
,"EpzF`iad WacE alg zaf ux ¤̀¤¨©¨¨§©£¦¨
Eid `l ,KM lr mdl gihadW `lEle§¥¤¦§¦©¨¤©¨Ÿ¨

oM Fl mixnF`)m"`x(. §¦¥
"íéøöî éðòî íëúà äìòà"¯zFnW ©£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦§

.fi ,b
"'Bâå äáBè õøà ìà"¯l`" :g ,b mW ¤¤¤¨§¨¤

alg zaf ux` l` dagxE daFh ux ¤̀¤¨§¨¨¤¤¤¨©¨¨
l`" :miptA qxFB ipW qEtcA ."WacE§©¦§¥¦¥¦§¦¤
lW mEIQd `Ede ,"WacE alg zaf ux ¤̀¤¨©¨¨§©§©¦¤

."mkz` dlr`" wEqRd©¨©£¤¤§¤
eðúàöBä íMî¯FnM ,mixvn ux`n ¦¨¥¨¥¤¤¦§©¦§

ux`n Epzilrd iM" :bi wEqtA Exn`W¤¨§§¨¦¤¡¦¨¥¤¤
."WacE alg zaf̈©¨¨§©

Láãe áìç úáæ õøà ìà àì"å§Ÿ¤¤¤¨©¨¨§©
eðéìò zøæb àlà ,"eðúàéáä£¦Ÿ¨¤¨¨©§¨¨¥

"øaãna eðúéîäì"¯.bi wEqR lirl ©£¦¥©¦§¨§¥¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy
B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה .ּכאדם ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

alg zaf ux` l` `l" :dNigY azM̈©§¦¨Ÿ¤¤¤¨©¨¨
Epzindl" KMÎxg`e "EpzF`iad WacE§©£¦¨§©©¨©£¦¥
dGd `xwOdW zFxFdl ,"xAcOA©¦§¨§¤©¦§¨©¤
iM hrnd" :zFidl iE`x dide ,KRdn§ª¨§¨¨¨¦§©§©¦
`l"e ,"WacE alg zaf ux`n Epzilrd¤¡¦¨¥¤¤¨©¨¨§©§Ÿ
,"EpzF`iad WacE alg zaf ux` l ¤̀¤¤¨©¨¨§©£¦¨

"xAcOA Epzindl" `N`)m"`x(itl iM . ¤¨©£¦¥©¦§¨¦§¦
YxfBW dNigY Exn`W aEzMd xcq¥¤©¨¤¨§§¦¨¤¨©§¨
Wi mrH dn ,"xAcOA Epzindl" Epilr̈¥©£¦¥©¦§¨©©©¥
ux` l` EpzF`iad `l s`" mzprhA§©£¨¨©Ÿ£¦¨¤¤¤
xfBW xg`n iM ,"WacE alg zaf̈©¨¨§©¦¥©©¤¨©
ux`lE mdN dn ,xAcOA dzin mdilr£¥¤¦¨©¦§¨©¨¤§¤¤

?WacE alg zaf)`"eb(. ¨©¨¨§©
eìté äfä øaãna" eðì zøîàL¤¨©§¨¨©¦§¨©¤¦§

."íëéøâô¯.hk ,ci lirl ¦§¥¤§¥
'Bâå øwðz íää íéLðàä éðéòäY ©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥§

eðéðéò úà øwðì çìBL äzà elôà£¦©¨¥©§©¥¤¥¥
éìà äìòð àì íà"äìòð àì" Y E¯ ¦Ÿ©£¤¥¤Ÿ©£¤

xn`Pd "miWp`d ipird" xnFlM§©©¥¥¨£¨¦©¤¡¨
:FWExiR ,ddinY oFWlA aEzMAm` ©¨¦§§¦¨¥¦

didi `NW ickE ,xTpY miWp`d ipir¥¥¨£¨¦§©¥§¥¤Ÿ¦§¤
siqFd ,Elri oM xTpi `l m`W rnWnA§©§©¤¦Ÿ§©¥¥©£¦

"ENit`" zaiY i"Wx)`"eb(`NW icM F` . ©¦¥©£¦§¥¤Ÿ
glW dWn eiWkrW rOYWn didi¦§¤¦§©¥©¤©§¨¤¨©
"ENit`" siqFd okl ,mdipir z` xTpl§©¥¤¥¥¤¨¥¦£¦

)yeal(s` "xTpl glFW" aFYkl wIce .§¦¥¦§¥©§©¥©
mBxY oke] "xTpY" xn`p aEzMAW¤©¨¤¡©§©¥§¥¦§¥
Fnvr dWOW dpEMd m` iM ,[qFlwpE`§§¦¦©©¨¨¤¤©§
xnFl KIW did `l ,mdipir xTpl `aïŸ§©¥¥¥¤Ÿ¨¨©¨©
`A `Ed ixdW ,"dlrp `l" eixg ©̀£¨Ÿ©£¤¤£¥¨

mlv`)`"eb(m`d :FhEWtM WxiR `le . ¤§¨§Ÿ¥©¦§©¦
`l f` iM ,Epipir z` xTpl dY` xEaq̈©¨§©¥¤¥¥¦¨Ÿ

"dlrp `l" KWndd oaEn did)i"gp(. ¨¨¨©¤§¥Ÿ©£¤
íää íéLðàääìBzä íãàk Y ¨£¨¦¨¥§¨¨©¤

Bøáça Búìì÷¯z`" EazM `l okle ¦§¨©£¥§¨¥Ÿ¨§¤
,` zFnW i"Wx mB d`xE ."Epipir¥¥§¥©©¦§

.ieh dxez

(eh)ãàî äLîì øçiåãò øòèöð Y ©¦©§Ÿ¤§Ÿ¦§©¥©
ãàîì¯oCd mc`l ,dnFC xaCd dnl ¦§Ÿ§©©¨¨¤§¨¨©¨

Wi FaiWn m` ,FOr gMeznE Fxag mr¦£¥¦§©¥©¦¦§¦¥
FA Wi FaiWn Fpi` m`e ,gEx zgp mẄ©©©§¦¥§¦¥

lFcB xrv)`negpz(dWn ,xnFlM . ©©¨§©¤
KM lr xrhvdgxTWllM aiWd `l ¦§©¥©¨¤Ÿ©Ÿ¥¦§¨

ÎKExAÎWFcTl xn` okle ,eixaC lr©§¨¨§¨¥¨©©¨¨
ExihwIW zxFhTd z` lAwi `NW `Ed¤Ÿ§©¥¤©§¤¤©§¦
EdGW xnFl Wie .eiptl eiWp`e gxwŸ©©£¨¨§¨¨§¥©¤¤

i"Wx WxiR `NW mrHd,qrM dWOW ©©©¤Ÿ¥©©¦¤¤¨©
EpidC ,"xgIe" lW oFWNd zEhWtM§©§©¨¤©¦©§©§
,mxia`e ozC ixaC lr qrM `EdW¤¨©©¦§¥¨¨©£¦¨
l`" wEqRd KWnd oaEn `l oM m`W¤¦¥Ÿ¨¤§¥©¨©
mxia`e ozC ixdW ,"mzgpn l` otY¥¤¤¦§¨¨¤£¥¨¨©£¦¨
ziWEwM ,zxFhTd ixihwn oiA Eid `lŸ¨¥©§¦¥©§¤§§©
,xrhvdW i"Wx WxiR okle ,o"Anxd̈©§©§¨¥¥©©¦¤¦§©¥

gxw lr Epide)dngd xe`(e"fxdnaE . §©§©Ÿ©§
oM WxtOW azM i ,gi "dAx xAcOA"l§©¦§¨©¨¨©¤§¨¥¥
,"s` xgIe" `le "xgIe" aEzMW ipRn¦§¥¤¨©¦©§Ÿ©¦©©
aFxn ,dxxgM eipR EUrPW FWExitE¥¤©£¨¨©£¨¨¥
iAB ` ,dl dhFqA WxFtnM ,xrv©©©§¨§¨©¥

."cecl xgIe"©¦©§¨¦
íúçðî ìà ïôz ìà:BèeLô éôì Y ©¥¤¤¦§¨¨§¦§

éðôì ïéáéø÷î íäL úøèwä,øçî E ©§Ÿ¤¤¥©§¦¦§¨¤¨¨
íäéìà "ïôz ìà"¯ixihwnl ©¥¤£¥¤§©§¦¥

z` mdn lAwi `NW ,zxFhTd©§¤¤Ÿ§©¥¥¤¤
miqEtcE ciÎiazM dAxdaE .zxFhTd©§¤§©§¥¦§¥¨§¦
dpEMde ,"dil`" :`qxiBd mipFW`x¦¦©¦§¨¥¤¨§©©¨¨
KxvEdX dnE .Dnvr zxFhTl©§¤©§¨©¤§©
zxFhTd z` lAwi `NW lNRzdl§¦§©¥¤Ÿ§©¥¤©§¤
lAwi `NW `Ed i`CEW s` ,mdNW¤¨¤©¤©©¤Ÿ§©¥

xnFl Wi ,mixf mdW oeiM ,mdn¥¤¥¨¤¥¨¦¥©
zEkf Ffi` mdilr obY `NW lNRzdW¤¦§©¥¤Ÿ¨¥£¥¤¥§
zxhwdn mdl riBOd WpFr lHal§©¥¤©©¦©¨¤¥©§¨©

zxFhTd)cec ixac(. ©§¤
øîBà Løãnäå¯.f oniq `nEgpY §©¦§¨¥©§¨¦¨

éãéîúa ÷ìç íäì LiL éðà òãBé¥©£¦¤¥¨¤¥¤¦§¦¥
øeaö¯zgpn Epid ,"mzgpn l`" Edfe ¦§¤¤¦§¨¨©§¦§©

cinYd)`negpz(,WxcOd WExiR itl . ©¨¦§¦¥©¦§¨
mxia`e ozcl dpEMdW xnFl Kixv̈¦©¤©©¨¨§¨¨©£¦¨
zxFhTd ixihwn miXnge miz`n l`e§¤¨©¦©£¦¦©§¦¥©§¤
z` iM ,Fnvr gxwl `le ,l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥§Ÿ§Ÿ©©§¦¤
lwXd zivgn ici lr Epw xEAv icinY§¦¥¦¨©§¥©£¦©¤¤
i"WxA x`FanM ,Epzp l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨§©§¨§©¦

,a ,dk zFnWlkl did df ici lre §§©§¥¤¨¨§¨
,xEAv icinzA wlg l`xUi ipAn cg ¤̀¨¦§¥¦§¨¥¥¤¦§¦¥¦
zivgn Epzp `l iel haW ENi`e§¦¥¤¥¦Ÿ¨§©£¦
wlg mdl did `l `liOnE ,lwXd©¤¤¦¥¨Ÿ¨¨¨¤¥¤

.mdÄ¤
óà¯zxFhTl sqFpA)iaxd(. ©§¨©§¤

éðôì ìa÷é àì í÷ìç,ïBöøì E ¤§¨Ÿ§ª©§¨¤§¨
epìëàú àìå Làä epçépz¯oeiMW ©¦¤¨¥§ŸŸ§¤¤¥¨

KIXd wlg Edfi` `ilb `InW iRlMW¤§©¥§©¨¨§¨¥¤¥¤©©¨
`l wlg FzF`W ,cinY oAxwA mdl̈¤§¨§©¨¦¤¥¤Ÿ

.gAfOd W`A lk`i¥¨¥§¥©¦§¥©
éúàNð íäî ãçà øBîç àìàì Y Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦Ÿ

íäî ãçà ìL BøBîç¯"cg`" oi`W £¤¤¨¥¤¤¥¤¨
Kixv did f` iM ,"xFng" lr aqEn¨©£¦¨¨¨¨¦

cg` xFng `l" :xnFlmY`n,"iz`Up ©Ÿ£¤¨¥¦¨¨¨¦
,"mdn" lr aqEn "cg`"W WxiR okl̈¥¥©¤¤¨¨©¥¤

iz`Up mdn cg` [lW] xFng `l)`"eb(. Ÿ£¤¤¨¥¤¨¨¦
ézìèð¯oFWNn ,"iz`Up" WExiR Edf ¨©§¦¤¥¨¨¦¦§

dnxd oFWNn `le dgiwl)m"`x(oMW , §¦¨§Ÿ¦§£¨¨¤¥
.mi`UFp `le migwFl xFngd z ¤̀©£§¦§Ÿ§¦

íéøöîì ïéãnî ézëìäLk elôà£¦§¤¨©§¦¦¦§¨§¦§©¦



gxwסד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy
מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,

מ"ז)ׁשחור  .(ב"ב ֲַָ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìò éða úàå ézLà úà ézákøäå§¦§©§¦¤¦§¦§¤¨©©
øBîçä¯.k ,c zFnW d`x ©£§¥§

íälMî øBîçä BúBà ìhì éì äéäå§¨¨¦¦Ÿ©£¦¤¨¤
¯iYkld mdikxv liaWA ixdW)`negpz ¤£¥¦§¦¨§¥¤¨©§¦

f 'iq(l`xUil Eid `l oicnAW s`e .§©¤§¦§¨Ÿ¨§¦§¨¥
xkU mdn gwl `NW FzpEM ,mixFng£¦©¨¨¤Ÿ¨©¥¤§©

mixvnl riBdWM xFngd)cecl likyn(. ©£§¤¦¦©§¦§©¦
élMî àlà ézìèð àì¯daEWY Ffe Ÿ¨©§¦¤¨¦¤¦§§¨

`NW ,"'ebe Epilr xxYUz iM" mzprhl§©£¨¨¦¦§¨¥¨¥¤Ÿ
`l ENit` ,xaC mEWA mdilr xxYUd¦§¨¥£¥¤§¨¨£¦Ÿ

mdNXn xFng zgiwlA)i"gp(. ¦§¦©£¦¤¨¤
ñBì÷ðà íebøúå¯."iz`Up" lW §©§ª§§¤¨¨¦

ì ,"úéøçL"úàø÷ð Ck énøà ïBL §¨¦¨£©¦¨¦§¥
Cìî ìL àéøbðà¯KlOd zcFar)i"yx ©§©§¨¤¤¤£©©¤¤

` ,i dheq(.
"øåçL"¯mdn lhp `NW ,xnFlM ©§¨§©¤Ÿ¨©¥¤

zcFarl xFng zgiwl oicM xFng£§¦§¦©£©£©
,ep zFkxA i"Wx mB d`xE .KlOd©¤¤§¥©©¦§¨

.efh dxez

(fh)íäå"Eúãò" Y¯mixMfPd ¨¥£¨§©¦§¨¦
ozcl "mde"A dpEMdW `le .wEqRA©¨§Ÿ¤©©¨¨§¨¥§¨¨
mixMfp K`] o`M mixMfp `NW mxia`e©£¦¨¤Ÿ¦§¨¦¨©¦§¨¦

oFWlA mxiMfd okle ,[ai wEqR lirl§¥¨§¨¥¦§¦¨¦§
Eid `l mxia`e ozCW oeiM ,xYqp¦§¨¥¨¤¨¨©£¦¨Ÿ¨
ixihwn Wi` miXnge miz`Od llMn¦§©©¨©¦©£¦¦¦©§¦¥
aEW xiMfde xfgX dnE .zxFhTd©§¤©¤¨©§¦§¦
wx azM ok iptNW mEXn ,"mde dY`"©¨¨¥¦¤¦§¥¥¨©©
Fl siqFd dYre ,"'d iptl" Ecnri mdW¤¥©©§¦§¥§©¨¦
KxvEd `liOnE ,mW didi oxd` mBW¤©©£Ÿ¦§¤¨¦¥¨§©
cgi EidY "mde dY`"W xnFle xFfgl©£§©¤©¨¨¥¦§©©
EidY mY`W `le ,onf FzF`A oxd` cbp¤¤©£Ÿ§§©§Ÿ¤©¤¦§

cxtpA oxd`e cxtpA)`"eb(.fi dxez §¦§¨§©£Ÿ§¦§¨
(fi)Búzçî Léà 'Bâå ízáø÷äåY §¦§©§¤§¦©§¨

íëaL "Léà" íéúàîe íéMîçä¯ ©£¦¦¨©¦¦¤¨¤
:mipt` dOkA i"Wx zpEM x`al xWt ¤̀§¨§¨¥©¨©©¦§©¨¢¨¦

`(X dnmIqOdmiXng" aEzM ©¤§©¥©¨£¦¦
miXngl dpEMd oi` ,"zFYgn miz`nE¨©¦©§¥©©¨¨©£¦¦
mixg` miWp` ici lr zFYgn miz`nE¨©¦©§©§¥£¨¦£¥¦
dpEMd `N` ,"FzYgn Wi`" caNn¦§©¦©§¨¤¨©©¨¨
okle ,"mkAW Wi` miz`nE miXng"l©£¦¦¨©¦¦¤¨¤§¨¥

" i"Wx WiBcnd"miz`nE miXng ©§¦©¦©£¦¦¨©¦
`le ,"mkAW" siqFde ,dricid `"dA§¥©§¦¨§¦¤¨¤§Ÿ

mixg`)m"`x(a .(xn`X dn £¥¦©¤¨©
ixdW) gxw z` llFM df "mYaxwde"§¦§©§¤¤¥¤Ÿ©¤£¥

eil` xAC("FzYgn Wi`" Fxn`A K` , ¦¥¥¨©§¨§¦©§¨
Wi` miz`nE miXng"l wx dpEMd©©¨¨©©£¦¦¨©¦¦
KMÎxg` oMW ,gxwl `le "mkAW¤¨¤§Ÿ§Ÿ©¤¥©©¨

" siqFddY`e"FzYgn Wi` oxd`e ¦§©¨§©£Ÿ¦©§¨
)`"eb(b .("FzYgn Wi`"A dpEMd oi ¥̀©©¨¨§¦©§¨

z` Eaixwi mdW ,gxwe oxd`l§©£Ÿ§Ÿ©¤¥©§¦¤
mNM lW zFYgOd)zFYgOd z` mbe ©©§¤ª¨§©¤©©§

mdNW(oFWNn rnWn oMW , ¤¨¤¤¥©§©¦§
xnFl Kixv didW) gkFpl "mYaxwde"§¦§©§¤§¥©¤¨¨¨¦©

"Eaixwde"(Wi`"A dpEMdW xn` okl , §¦§¦¨¥¨©¤©©¨¨§¦
Wi` miz`nE miXngl "FzYgnmkAW ©§¨©£¦¦¨©¦¦¤¨¤

)dcya x`a(c .("FzYgn Wi`"A ligzn©§¦§¦©§¨
,"zFYgn miz`nE miXng" mIqnE§©¥£¦¦¨©¦©§
xihwi "Wi`" lMW rnWnA dide§¨¨§©§©¤¨¦©§¦
WxiR okl ,zFYgn miXnge miz`n̈©¦©£¦¦©§¨¥¥©
"FzYgn Wi`"A aEzMd zpEMW¤©¨©©¨§¦©§¨
dn Edfe ,mkAW Wi` miz`nE miXngl©£¦¦¨©¦¦¤¨¤§¤©

XmIqOmiz`nE miXng" aEzMd ¤§©¥©¨£¦¦¨©¦
."zFYgngi dxez ©§

(hi)ìä÷iåçø÷ íäéìòéøáãa Y ©©§¥£¥¤Ÿ©§¦§¥
úeðöì¯"ldwIe" xn`PW oeiMW ¥¨¤¥¨¤¤¡©©©§¥

lr Etq`p mdW ixd ,lirtd oFWlA¦§¦§¦£¥¤¥¤¤§©

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq h"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹנפׁשֹות

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות, ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא .מי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.ipW xUrnE oFW`x xUrnE dnExY il¦§¨©£¥¦©£¥¥¦
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oeiM .oYlkF`e oYhgFW ipixd ,dGd©¤£¥¦©§¨§©§¨¥¨
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od mxg m` :Dl xn` ,ilr mxg md¥¥¤¨©¨©¨¦¥¤¥
DgiPde ,Fl Klde olhpE ,iNW oNEM¨¤¦§¨¨§¨©§¦¦¨
oiUFr df lM ,dizFpa iYW mr dkFA¨¦§¥§¤¨¨¤¦
xtqaE ."`EdÎKExAÎWFcTA oilFze§¦©¨¨§¥¤
"zEpvil ixaC"W azM "xgXd zlI`"©¤¤©©©¨©¤¦§¥¥¨

gxw lW iEYiRd ixaC mdi"WxW itM ¥¦§¥©¦¤Ÿ©§¦¤©¦
,zEhW ixaC mde ,KWndA x`zn§¨¥©¤§¥§¥¦§¥§
,dNEcB ElAwi mNMW KIW `l ixdW¤£¥Ÿ©¨¤ª¨§©§§¨
eil` KFWnl gilvd `Ed z`f lkaE§¨Ÿ¦§¦©¦§¥¨

.mNM z ¤̀ª¨
íéèáMä ìöà Cìä àeää äìélä ìk̈©©§¨©¨©¥¤©§¨¦
éìòL ízà ïéøeáñk :íúBà äzôe¦¨¨¦§¦©¤¤¨©
àlà ãét÷î éðéà ?ãét÷î éðà écáì§©¦£¦©§¦¥¦©§¦¤¨
ìk ïéìèBðå ïéàa elà ,íëlk ìéáLa¦§¦ª§¤¥¨¦§§¦¨
äpäkä åéçàìe úeëìnä Bì ,úBlãbä©§ª©©§§¨¦©§ª¨

¯.b wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨
.ílk eztúpL ãò'ä ãBáë àøiåY ©¤¦§©ª¨©¥¨§
ïðò ãenòa àa¯d`xn `le ¨§©¨¨§Ÿ©§¥

oiiE`x Eid `l ixdW ,WOn dpikXd©§¦¨©¨¤£¥Ÿ¨§¦
dfl)cecl likyn(.k dxez ¨¤
(ak)úçeøä éäìà ìàòãBé Y ¥¡Ÿ¥¨Ÿ¥©

úBáLçî¯,zFnWPd iwl` `le ©£¨§Ÿ¡Ÿ¥©§¨
o`kl KIW Fpi`W)m"`x(mB d`xE . ¤¥©¨§¨§¥©
.fh ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨

Cìî ,íãå-øNa úcîk Eúcî ïéà¥¦¨§§¦©¨¨¨¨¤¤
úö÷î åéìò äçøqL íãå-øNä¨¨¨¤¨§¨¨¨¦§¨

àèBçä éî òãBé Bðéà ,äðéãî¯gzR §¦¨¥¥©¦©¥¨©
xnFl Wie ,"`hFg"A mIqe "dgxq"A§¨§¨§¦¥§¥§¥©
,FA EcxOW FWExiR oi` "dgxq"W¤¨§¨¥¥¤¨§
,KlOA mcixndW in xg` Exxbp `N ¤̀¨¦§§©©¦¤¦§¦¨©¤¤

"`hFgd" `xwp dfe)iaxd(. §¤¦§¨©¥
ílkî òøôð ñòBk àeäLk Cëéôì¯ §¦¨§¤¥¦§¨¦ª¨

gxQW in lMn)iaxd("awri zlgp"aE . ¦¨¦¤¨©§©£©©£Ÿ
.`hg `NW iOn mB rxtp `EdW azM̈©¤¦§¨©¦¦¤Ÿ¨¨

éðôì äzà ìáàìk úBéeìb E £¨©¨§¨¤§¨
àèBçä éî äzà òãBéå ,úBáLçnä¯ ©©£¨§¥©©¨¦©¥

.mNM z` cixndW in¦¤¦§¦¤ª¨
àèBçä àeä "ãçà Léàä"¯Edf ¨¦¤¨©¥¤

,zwFlgOd lM z` ligzdW gxwŸ©¤¦§¦¤¨©©£¤
Egxqe eixg` Exxbp wx mNke)iaxd(. §ª¨©¦§§©£¨§¨§

,cizr oFWlA "`hgi" aEzMW s ©̀¤¨¤¡¨¦§¨¦
dpEMd oi` ixdW ,deFd oFWlA WxiR¥©¦§¤¤£¥¥©©¨¨
in `N` ,cizrA `hgIW in lr©¦¤¤¡¨¤¨¦¤¨¦

Ff zwFlgnA zrM `hFgW)m"`x(mbe . ¤¥¨¥§©§¤§©



סה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy
מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,

מ"ז)ׁשחור  .(ב"ב ֲַָ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìò éða úàå ézLà úà ézákøäå§¦§©§¦¤¦§¦§¤¨©©
øBîçä¯.k ,c zFnW d`x ©£§¥§

íälMî øBîçä BúBà ìhì éì äéäå§¨¨¦¦Ÿ©£¦¤¨¤
¯iYkld mdikxv liaWA ixdW)`negpz ¤£¥¦§¦¨§¥¤¨©§¦

f 'iq(l`xUil Eid `l oicnAW s`e .§©¤§¦§¨Ÿ¨§¦§¨¥
xkU mdn gwl `NW FzpEM ,mixFng£¦©¨¨¤Ÿ¨©¥¤§©

mixvnl riBdWM xFngd)cecl likyn(. ©£§¤¦¦©§¦§©¦
élMî àlà ézìèð àì¯daEWY Ffe Ÿ¨©§¦¤¨¦¤¦§§¨

`NW ,"'ebe Epilr xxYUz iM" mzprhl§©£¨¨¦¦§¨¥¨¥¤Ÿ
`l ENit` ,xaC mEWA mdilr xxYUd¦§¨¥£¥¤§¨¨£¦Ÿ

mdNXn xFng zgiwlA)i"gp(. ¦§¦©£¦¤¨¤
ñBì÷ðà íebøúå¯."iz`Up" lW §©§ª§§¤¨¨¦

ì ,"úéøçL"úàø÷ð Ck énøà ïBL §¨¦¨£©¦¨¦§¥
Cìî ìL àéøbðà¯KlOd zcFar)i"yx ©§©§¨¤¤¤£©©¤¤

` ,i dheq(.
"øåçL"¯mdn lhp `NW ,xnFlM ©§¨§©¤Ÿ¨©¥¤

zcFarl xFng zgiwl oicM xFng£§¦§¦©£©£©
,ep zFkxA i"Wx mB d`xE .KlOd©¤¤§¥©©¦§¨

.efh dxez

(fh)íäå"Eúãò" Y¯mixMfPd ¨¥£¨§©¦§¨¦
ozcl "mde"A dpEMdW `le .wEqRA©¨§Ÿ¤©©¨¨§¨¥§¨¨
mixMfp K`] o`M mixMfp `NW mxia`e©£¦¨¤Ÿ¦§¨¦¨©¦§¨¦

oFWlA mxiMfd okle ,[ai wEqR lirl§¥¨§¨¥¦§¦¨¦§
Eid `l mxia`e ozCW oeiM ,xYqp¦§¨¥¨¤¨¨©£¦¨Ÿ¨
ixihwn Wi` miXnge miz`Od llMn¦§©©¨©¦©£¦¦¦©§¦¥
aEW xiMfde xfgX dnE .zxFhTd©§¤©¤¨©§¦§¦
wx azM ok iptNW mEXn ,"mde dY`"©¨¨¥¦¤¦§¥¥¨©©
Fl siqFd dYre ,"'d iptl" Ecnri mdW¤¥©©§¦§¥§©¨¦
KxvEd `liOnE ,mW didi oxd` mBW¤©©£Ÿ¦§¤¨¦¥¨§©
cgi EidY "mde dY`"W xnFle xFfgl©£§©¤©¨¨¥¦§©©
EidY mY`W `le ,onf FzF`A oxd` cbp¤¤©£Ÿ§§©§Ÿ¤©¤¦§

cxtpA oxd`e cxtpA)`"eb(.fi dxez §¦§¨§©£Ÿ§¦§¨
(fi)Búzçî Léà 'Bâå ízáø÷äåY §¦§©§¤§¦©§¨

íëaL "Léà" íéúàîe íéMîçä¯ ©£¦¦¨©¦¦¤¨¤
:mipt` dOkA i"Wx zpEM x`al xWt ¤̀§¨§¨¥©¨©©¦§©¨¢¨¦

`(X dnmIqOdmiXng" aEzM ©¤§©¥©¨£¦¦
miXngl dpEMd oi` ,"zFYgn miz`nE¨©¦©§¥©©¨¨©£¦¦
mixg` miWp` ici lr zFYgn miz`nE¨©¦©§©§¥£¨¦£¥¦
dpEMd `N` ,"FzYgn Wi`" caNn¦§©¦©§¨¤¨©©¨¨
okle ,"mkAW Wi` miz`nE miXng"l©£¦¦¨©¦¦¤¨¤§¨¥

" i"Wx WiBcnd"miz`nE miXng ©§¦©¦©£¦¦¨©¦
`le ,"mkAW" siqFde ,dricid `"dA§¥©§¦¨§¦¤¨¤§Ÿ

mixg`)m"`x(a .(xn`X dn £¥¦©¤¨©
ixdW) gxw z` llFM df "mYaxwde"§¦§©§¤¤¥¤Ÿ©¤£¥

eil` xAC("FzYgn Wi`" Fxn`A K` , ¦¥¥¨©§¨§¦©§¨
Wi` miz`nE miXng"l wx dpEMd©©¨¨©©£¦¦¨©¦¦
KMÎxg` oMW ,gxwl `le "mkAW¤¨¤§Ÿ§Ÿ©¤¥©©¨

" siqFddY`e"FzYgn Wi` oxd`e ¦§©¨§©£Ÿ¦©§¨
)`"eb(b .("FzYgn Wi`"A dpEMd oi ¥̀©©¨¨§¦©§¨

z` Eaixwi mdW ,gxwe oxd`l§©£Ÿ§Ÿ©¤¥©§¦¤
mNM lW zFYgOd)zFYgOd z` mbe ©©§¤ª¨§©¤©©§

mdNW(oFWNn rnWn oMW , ¤¨¤¤¥©§©¦§
xnFl Kixv didW) gkFpl "mYaxwde"§¦§©§¤§¥©¤¨¨¨¦©

"Eaixwde"(Wi`"A dpEMdW xn` okl , §¦§¦¨¥¨©¤©©¨¨§¦
Wi` miz`nE miXngl "FzYgnmkAW ©§¨©£¦¦¨©¦¦¤¨¤

)dcya x`a(c .("FzYgn Wi`"A ligzn©§¦§¦©§¨
,"zFYgn miz`nE miXng" mIqnE§©¥£¦¦¨©¦©§
xihwi "Wi`" lMW rnWnA dide§¨¨§©§©¤¨¦©§¦
WxiR okl ,zFYgn miXnge miz`n̈©¦©£¦¦©§¨¥¥©
"FzYgn Wi`"A aEzMd zpEMW¤©¨©©¨§¦©§¨
dn Edfe ,mkAW Wi` miz`nE miXngl©£¦¦¨©¦¦¤¨¤§¤©

XmIqOmiz`nE miXng" aEzMd ¤§©¥©¨£¦¦¨©¦
."zFYgngi dxez ©§

(hi)ìä÷iåçø÷ íäéìòéøáãa Y ©©§¥£¥¤Ÿ©§¦§¥
úeðöì¯"ldwIe" xn`PW oeiMW ¥¨¤¥¨¤¤¡©©©§¥

lr Etq`p mdW ixd ,lirtd oFWlA¦§¦§¦£¥¤¥¤¤§©

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq h"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹנפׁשֹות

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות, ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא .מי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xEAcA Fci)ldwie t"x i"yx d`x(o`ke , ¨§¦§¨
Wxcn d`x .zEpvil ixacA mtq £̀¨¨§¦§¥¥¨§¥¦§©
mdiptl xnFl ligzd" :` oniq miNdY§¦¦¦¨¦§¦©¦§¥¤
Wi zg` dpnl` :xn`e ,zEpvil ixaC¦§¥¥¨§¨©©§¨¨©©¥
,zFnFzi zFxrp iYW DOre ,izpEkWA¦§¨¦§¦¨§¥§¨§
,WFxgl d`A ,zg` dcU Dl dide§¨¨¨¨¤©©¨¨©£

xn`xFWA WFxgz `l :dWn Dl ¨©¨¤Ÿ©£§
:Dl xn` ,rFxfl d`A ,eCgi xFngaE©£©§¨¨¨¦§©¨©¨
xFvwl d`A ,mi`lM rxfz `l LcÜ§Ÿ¦§©¦§©¦¨¨¦§
dgkW hwl :Dl xn` ,dnixr zFUrle§©££¥¨¨©¨¤¤¦§¨
ipY :Dl xn` ,oxFB zFUrl d`A ,d`tE¥¨¨¨©£¤¨©¨§¦
.ipW xUrnE oFW`x xUrnE dnExY il¦§¨©£¥¦©£¥¥¦
dn .Fl dpzpe oiCd z` dilr dwiCvd¦§¦¨¨¤¨¤©¦§¨§¨¤
dzpwe ,dcVd z` dxkn ?dIpr dzUr̈§¨£¦¨¨§¨¤©¨¤§¨§¨
,odizFGBn WFAll icM ,zFUak iYW§¥§¨§¥¦§¦¦¥¤
`A ,EclIW oeiM .odizFxiRn zFpdile§¥¨¦¥¥¤¥¨¤¨§¨
.zFxFkAd z` il ipY :Dl xn`e oxd ©̀£Ÿ§¨©¨§¦¦¤©§
z` Fl dpzpe ,oiCd z` dilr dwiCvd¦§¦¨¨¤¨¤©¦§¨§¨¤
,ozF` dffbe dfifB onf riBd .zFclEd©§¨¦¦©§©§¦¨§¨§¨¨
ziW`x il ipY :Dl xn`e oxd` `Ä©£Ÿ§¨©¨§¦¦¥¦
Wi`A cFnrl gM iA oi` :dxn` .fBd©¥¨§¨¥¦Ÿ©©£¨¦
oeiM .oYlkF`e oYhgFW ipixd ,dGd©¤£¥¦©§¨§©§¨¥¨
il ipY :Dl xn`e oxd` `A ,oYhgXW¤§©§¨¨©£Ÿ§¨©¨§¦¦

xg` :dxn` ,daTde miigNde rFxGd©§©§©§¨©¦§©¥¨¨§¨©©
ixd ,LcIn iYlSip `l ozF` iYhgXW¤¨©§¦¨Ÿ¦©§¦¦¨§£¥
od mxg m` :Dl xn` ,ilr mxg md¥¥¤¨©¨©¨¦¥¤¥
DgiPde ,Fl Klde olhpE ,iNW oNEM¨¤¦§¨¨§¨©§¦¦¨
oiUFr df lM ,dizFpa iYW mr dkFA¨¦§¥§¤¨¨¤¦
xtqaE ."`EdÎKExAÎWFcTA oilFze§¦©¨¨§¥¤
"zEpvil ixaC"W azM "xgXd zlI`"©¤¤©©©¨©¤¦§¥¥¨

gxw lW iEYiRd ixaC mdi"WxW itM ¥¦§¥©¦¤Ÿ©§¦¤©¦
,zEhW ixaC mde ,KWndA x`zn§¨¥©¤§¥§¥¦§¥§
,dNEcB ElAwi mNMW KIW `l ixdW¤£¥Ÿ©¨¤ª¨§©§§¨
eil` KFWnl gilvd `Ed z`f lkaE§¨Ÿ¦§¦©¦§¥¨

.mNM z ¤̀ª¨
íéèáMä ìöà Cìä àeää äìélä ìk̈©©§¨©¨©¥¤©§¨¦
éìòL ízà ïéøeáñk :íúBà äzôe¦¨¨¦§¦©¤¤¨©
àlà ãét÷î éðéà ?ãét÷î éðà écáì§©¦£¦©§¦¥¦©§¦¤¨
ìk ïéìèBðå ïéàa elà ,íëlk ìéáLa¦§¦ª§¤¥¨¦§§¦¨
äpäkä åéçàìe úeëìnä Bì ,úBlãbä©§ª©©§§¨¦©§ª¨

¯.b wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨
.ílk eztúpL ãò'ä ãBáë àøiåY ©¤¦§©ª¨©¥¨§
ïðò ãenòa àa¯d`xn `le ¨§©¨¨§Ÿ©§¥

oiiE`x Eid `l ixdW ,WOn dpikXd©§¦¨©¨¤£¥Ÿ¨§¦
dfl)cecl likyn(.k dxez ¨¤
(ak)úçeøä éäìà ìàòãBé Y ¥¡Ÿ¥¨Ÿ¥©

úBáLçî¯,zFnWPd iwl` `le ©£¨§Ÿ¡Ÿ¥©§¨
o`kl KIW Fpi`W)m"`x(mB d`xE . ¤¥©¨§¨§¥©
.fh ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨

Cìî ,íãå-øNa úcîk Eúcî ïéà¥¦¨§§¦©¨¨¨¨¤¤
úö÷î åéìò äçøqL íãå-øNä¨¨¨¤¨§¨¨¨¦§¨

àèBçä éî òãBé Bðéà ,äðéãî¯gzR §¦¨¥¥©¦©¥¨©
xnFl Wie ,"`hFg"A mIqe "dgxq"A§¨§¨§¦¥§¥§¥©
,FA EcxOW FWExiR oi` "dgxq"W¤¨§¨¥¥¤¨§
,KlOA mcixndW in xg` Exxbp `N ¤̀¨¦§§©©¦¤¦§¦¨©¤¤

"`hFgd" `xwp dfe)iaxd(. §¤¦§¨©¥
ílkî òøôð ñòBk àeäLk Cëéôì¯ §¦¨§¤¥¦§¨¦ª¨

gxQW in lMn)iaxd("awri zlgp"aE . ¦¨¦¤¨©§©£©©£Ÿ
.`hg `NW iOn mB rxtp `EdW azM̈©¤¦§¨©¦¦¤Ÿ¨¨

éðôì äzà ìáàìk úBéeìb E £¨©¨§¨¤§¨
àèBçä éî äzà òãBéå ,úBáLçnä¯ ©©£¨§¥©©¨¦©¥

.mNM z` cixndW in¦¤¦§¦¤ª¨
àèBçä àeä "ãçà Léàä"¯Edf ¨¦¤¨©¥¤

,zwFlgOd lM z` ligzdW gxwŸ©¤¦§¦¤¨©©£¤
Egxqe eixg` Exxbp wx mNke)iaxd(. §ª¨©¦§§©£¨§¨§

,cizr oFWlA "`hgi" aEzMW s ©̀¤¨¤¡¨¦§¨¦
dpEMd oi` ixdW ,deFd oFWlA WxiR¥©¦§¤¤£¥¥©©¨¨
in `N` ,cizrA `hgIW in lr©¦¤¤¡¨¤¨¦¤¨¦

Ff zwFlgnA zrM `hFgW)m"`x(mbe . ¤¥¨¥§©§¤§©



gxwסו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּביתּֿדין ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּוביתּֿדין ׂשערֹות, ׁשּתי .ׁשּיביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"cg` Wi`d" lW `"ddW dfA x`an§¨¥¨¤¤©¥¤¨¦¤¨
`"d `N` ,ddinYd `"d Dpi ¥̀¨¥©§¦¨¤¨¥
g"YR dcEwp Dpi` ixdW ,dricid©§¦¨¤£¥¥¨§¨©¨
"cg` Wi`d"W Epide ,u"nw `N ¤̀¨¨©§©§¤¨¦¤¨
mEIqA df itlE ."`hFgd `Ed" rEcId©¨©©¥§¦¤§¦
"svwY dcrd lM lre" hRWOd©¦§¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ

ddinYd `"d dxqg)`xine zeaegx x`a £¥¨¥©§¦¨
`ikc(.

"óö÷z äãòä ìk ìò" äzàå¯o`M §©¨©¨¨¥¨¦§Ÿ¨
`l oicr ixdW ,xar oFWl WxiR `lŸ¥©§¨¨¤£¥£©¦Ÿ

dvFx `N` svwsFvwl)m"`x(. ¨©¤¨¤¦§
,zøîà äôé :àeä-Ceøa-LBãwä øîà̈©©¨¨¨¤¨©§¨
àì éîe àèç éî òéãBîe òãBé éðà£¦¥©¦©¦¨¨¦Ÿ

àèç¯± `hFgd `Ed cg` wx `NW ¨¨¤Ÿ©¤¨©¥
llkA mxia`e ozC mB `N` ,gxwŸ©¤¨©¨¨©£¦¨¦§©
mi`ln mitYEW EidW ,mi`hFgd©§¦¤¨¨¦§¥¦

gxwl)iaxd(.bk dxez §Ÿ©
(ck)'Bâå eìòäBîebøúk Y¯ ¥¨§§©§

`pMWnl xFgq xFgQn EwNYq`"¦§©¨¦§§§©§§¨
.fi ,h lirl i"Wx mB d`xE ."gxwC§Ÿ©§¥©©¦§¥

çø÷ ïkLî úBáéáqî e÷lzñä¯ ¦§©§¦§¦¦§©Ÿ©
itM gxw oMWnl ElrIW dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¤©£§¦§©Ÿ©§¦
`N` ,aEzMd oFWNn rnWOW¤©§©¦§©¨¤¨
aYkp okle ,gxw oMWOn EwNYqIW¤¦§©§¦¦§¨Ÿ©§¨¥¦§©
oFWlA `le ,"Elrd" ,lrtp oFWlA¦§¦§©¥¨§Ÿ¦§

"Elr")`"eb(oMWn zFaiaQn" xn`e . £§¨©¦§¦¦§©
ricFdl ,"gxw oMWnl" mFwnA "gxwŸ©¦§§¦§©Ÿ©§¦©
c"nl `id "oMWnl" lW c"nNdW¤©¨¤¤§¦§©¦¨¤
,"aiaq" zNn WxiR mB .ztqFp¤¤©¥©¦©¨¦
iM ,zEkinQd lr zFxFdl ,"zFaiaq"§¦§©©§¦¦
zNn oM `le ,KEnq mlFrl "zFaiaq"§¦§¨¨§Ÿ¥¦©
cEwp K"nQd did m` `N` ,aiaq̈¦¤¨¦¨¨©¨¤¨

`"eWA)m"`x(.dk dxez ¦§¨
(dk)äLî í÷iåBì eàNiL øeáñk Y ©¨¨Ÿ¤§¨¤¦§
íéðt¯xn`PX dOn oM cnFl i"Wx ¨¦©¦¥¥¦©¤¤¡©

otF`A dzid Ff dkildW ,"dWn mwIe"©¨¨¤¤£¦¨¨§¨§¤
otF`A dkild lr dxFOd ,dniw lW¤¦¨©¨©£¦¨§¤

zEaiWg lW)fi ,bk ziy`xa i"yx d`x(, ¤£¦
,l`xUi `iUpE Kln lW dkild£¦¨¤¤¤§¦¦§¨¥
,l`xUi ipwf eil` EElzd df mrHnE¦©©¤¦§©¥¨¦§¥¦§¨¥

ilE` Ff dkildW liaWA did df lke§¨¤¨¨¦§¦¤£¦¨©
mipR Fl E`UIW mdilr riRWY)iaxd( ©§¦©£¥¤¤¦§¨¦

eNò àìå¯z`vl Evx `NW §Ÿ¨¤Ÿ¨¨¥
FcbpM mdild`n)g 'iq `negpz(.ek dxez ¥¨¢¥¤§¤§

(fk)íéávð eàöéæ äîB÷a Y,äôe÷ ¨§¦¨¦§¨§¨
ócâìe óøçì¯`EdÎKExAÎWFcTd cbp §¨¥§©¥¤¤©¨¨

)`"eb(,"miaSp E`vi" Edn oM `l m` iM .¦¦Ÿ¥©¨§¦¨¦
F` miaWFi mi`vFi mc` ipA ike§¦§¥¨¨§¦§¦

?miltFp)b 'iq `negpz(. §¦
"íBé íéòaøà ávéúiå" Bîk¯l`EnW §©¦§©¥©§¨¦§¥

.fh ,fi `
úéìâc¯,oitECbaE oitExgA mX dn §¨§¨©¨§¥¦§¦¦

oitECbaE oitExgA o`M s`)my `negpz(. ©¨§¥¦§¦¦
ítèå íäéðáe íäéLðeäàøe àa Y §¥¤§¥¤§©¨Ÿ§¥

ïéc-úéa éøäL ,ú÷ìçnä äL÷ änk©¨¨¨©©£Ÿ¤¤£¥¥¦
àéáiL ãò àlà ïéLðBò ïéà ähî ìL¤©¨¥§¦¤¨©¤¨¦

úBøòN ézL¯Fl E`lnIW xg` Epid §¥§¨©§©©¤¦§§
."Wi`" xcbA didie ,mipW dxUr WlW§¤§¥¨¦§¦§¤§¤¤¦
,äðL íéøNò ãò äìòî ìL ïéc-úéáe¥¦¤©§¨©¤§¦¨¨

íéãL é÷ðBé óà eãáà ïàëå¯m`W §¨¨§©§¥¨©¦¤¦

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xg`l "mRhe" xiMfd dOl oM `lŸ¥¨¨¦§¦§©¨§©©
llkA mRh ixde ,"mdipaE" xiMfdW¤¦§¦§¥¤©£¥©¨¦§©
zxnEg z` Epl xnFl `N` ,mdipA§¥¤¤¨©¨¤§©

zwFlgOd lr WpFrd)cecl likyn(d`xE . ¨¤©©©£¤§¥
zxnEg oiprA h ,`i ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦§¦§©§©

.zwFlgn lr WpFrdgk dxez ¨¤©©£¤
(gk)íéNònä ìk úà úBNòì©£¥¨©©£¦

älàäøeacä ét-ìò éúéNòL Y¯ ¨¥¤¤¨¦¦©¦©¦
"ipglW 'd iM" WExiR Edf)oexkfd xtq(. ¤¥¦§¨©¦

åéðáe ,äìBãb äpäk ïøäàì úúì̈¥§©£Ÿ§ª¨§¨¨¨
äpäk éðâñ¯lFcB odM zgY miPEnn §¨¥§ª¨§¦©©Ÿ¥¨

lEqR FA rx`i m` eiYgY WOWl)t"r §©¥©§¨¦¤¡©§
ck ,ap dinxi i"yx(.

éúäwä àéNð ïôöéìàå¯xn`W dGn ¤¡¦¨¨§¦©§¨¦¦¤¤¨©
rnWn ,"dN`d miUrOd lM z`"¥¨©©£¦¨¥¤©§©

`AWdUrW miiEPiOd lkl fFnxl ¤¨¦§§¨©¦¦¤¨¨
mNM z` WxiR okle ,dWn)`"eb(`le . ¤§¨¥¥©¤ª¨§Ÿ

ipRn ,dWn lW FzE`iUp z` xiMfd¦§¦¤§¦¤¤¦§¥
eilr Ewlg `NW)m"`x(.hk dxez ¤Ÿ¨§¨¨

(hk)éðçìL 'ä àì¯i"Wx d`xE Ÿ§¨¨¦§¥©¦
xnF`e xtFM ip` s`" :fl ,gi ` mikln§¨¦©£¦¥§¥
dxFYd z` xAcl ipglW 'd `lŸ§¨©¦§©¥¤©¨

."zFvOde§©¦§
ézòcî ìkä éúéNò éðà àlà¯ipRn ¤¨£¦¨¦¦©Ÿ¦©§¦¦§¥

iM .. ipglW 'd iM" :Eid eixaC zNgYW¤§¦©§¨¨¨¦§¨©¦¦
oM KxvEd ,dlilWE aEIgA "iANn `lŸ¦¦¦§¦§¦¨§©¥
,"ipglW 'd `l" ,dlilWE aEIgA mIql§©¥§¦§¦¨Ÿ§¨©¦

"iziUr ip` `N`")m"`x(zpEMW F` . ¤¨£¦¨¦¦¤©¨©

'd `l" Wxtp `NW xnFl i"Wx©¦©¤Ÿ§¨¥Ÿ
KxvEd okl ,xg` EdWin `N` "ipglW§¨©¦¤¨¦¤©¥¨¥§©

"iziUr ip` `N`" mIql)cecl likyn(. §©¥¤¨£¦¨¦¦
éìò ÷ìBç àeä ïéãáe¯EzEni md okl §¦¥¨©¨¥¥¨
ux`d lM KxcA wx)`"eb(.l dxez ©§¤¤¨¨¨¤

(l)äàéøa íàåäLãç'ä àøáé¯ §¦§¦¨£¨¨¦§¨
ltM z` dfA x`an i"WxW d`xp¦§¤¤©¦§¨¥¨¤¤¤¤
m` ixdW ,"`xai d`ixA" oFWNd©¨§¦¨¦§¨¤£¥¦
azM okl ,"d`ixA" Ff i`CeA "`xai"¦§¨§©©§¦¨¨¥¨©
,dWcg d`ixal dpEMd "d`ixA"W¤§¦¨©©¨¨¦§¦¨£¨¨
`l oicrW Wcg xaC `xai 'dW Epide§©§¤¦§¨¨¨¨¨¤£©¦Ÿ

.d`Ad dxrd d`xE .did̈¨§¥¤¨¨©¨¨
da úî àlL äúéîa íúBà úéîäì§¨¦¨§¦¨¤Ÿ¥¨

äpä ãò íãà¯i"Wx `A Ff dtqFdA ¨¨©¥¨§¨¨¨©¦
KWnd `Ed l wEqRW Ki` x`al§¨¥¥¤¨¤§¥
hk wEqtA ixdW ,hk wEqR lW mEIqe§¦¤¨¤£¥§¨
lM zFnM m`" :EpAx dWn xnF`¥¤©¥¦§¨
,"ipglW 'd `l .. dN` oEzEni mc`d̈¨¨§¥¤Ÿ§¨©¦
lW mEIQd zFidl Kixv did df itlE§¦¤¨¨¨¦¦§©¦¤
mc`d lM zFnM `l m`e" :eixaC§¨¨§¦Ÿ§¨¨¨¨
EdnE ,"ipglW 'd if` ± dN` oEzEni§¥¤£©§¨©¦©
?"'ebe 'd `xai d`ixA m`e" xnF`W¤¥§¦§¦¨¦§¨
zpEM wEIcA idFGW i"Wx x`an okl̈¥§¨¥©¦¤¦§¦©¨©
liaWA "'d `xai d`ixA m`e" :dWn¤§¦§¦¨¦§¨¦§¦
DA zn `NW dzinA mzF` zindl"§¨¦¨§¦¨¤Ÿ¥¨
dxEaBd iRn ip`" if` ,"dPd cr mc`̈¨©¥¨£©£¦¦¦©§¨
i"WxW dAiQd mB Ff ilE`e ."iYxn`̈©§¦§©©©¦¨¤©¦
zaiY ligzOdÎxEAcA siqFn¦©¦©©§¦¥©

zFaizAW Ki` zF`xdl ,"dWcg"£¨¨§©§¥¤§¥
iMtd cv odA Wi "`xai d`ixA"§¦¨¦§¨¥¨¥©¨§¦
lkM EzEni `NW ,mincFTd mixaCdn¥©§¨¦©§¦¤Ÿ¨§¨

.dWcg d`ixaA `N` mc`d̈¨¨¤¨¦§¦¨£¨¨
äîãàä äúöôe" ?äàéøaä àéä äîe©¦©§¦¨¨§¨¨£¨¨

"äét úà¯cEgl "d`ixA"W `le ¤¦¨§Ÿ¤§¦¨§
oFWNdn oaEOd itM ,cEgl "dzvtE"E¨§¨§§¦©¨¥©¨

)m"`x(.
íòìáúå¯"mzF` drlaE" WExiR Edf §¦§¨¥¤¥¨§¨¨

)cizr oFWll KERidd e"`e `EdW(. ¤¨©¦¦§¨¦
wlg df mBW FpFWNn rnWn dxF`kl¦§¨©§©¦§¤©¤¥¤
mEXOW xnFl xWt` K` ,d`ixAdn¥©§¦¨©¤§¨©¤¦
azke aEzMd oFWNn dPiW KM̈¦¨¦§©¨§¨©
drlaE"W xidadl icM ,"mrlaze"§¦§¨¥§¥§©§¦¤¨§¨
,dWcgd d`ixAdn wlg Fpi` "mzF`¨¥¥¤¥©§¦¨©£¨¨
d`xap FliaWAW WpFrd Edf `N ¤̀¨¤¨¤¤¦§¦¦§§¨
i"Wx d`xE .oEIr Kixv oicre .d`ixAd©§¦¨©£©¦¨¦¦§¥©¦
cg` didW mFwn lM" :e ,`i mixaC§¨¦¨¨¤¨¨¤¨
eiYgYn zrwap ux`d ,gxFA mdn¥¤¥©¨¨¤¦§©©¦©§¨
xn` .dcEdi iAx ixaC EN` ,FYrlFaE©§¥¦§¥©¦§¨¨©
xn`p xaM `lde :dingp iAx Fl©¦§¤§¨©£Ÿ§¨¤¡©
?dizFIR `le ,diR z` ux`d gYtYe©¦§©¨¨¤¤¦¨§Ÿ¦¤¨
lM axwA mIwn ip` dnE ,Fl xn`̈©¨£¦§©¥§¤¤¨
ux`d ziUrPW Fl xn` ?l`xUi¦§¨¥¨©¤©£¥¨¨¤
cg` didW mFwn lke ,KRWnM oFxcn¦§§©§¥§¨¨¤¨¨¤¨

`aE lBlBzn did [gxFA] mdncr ¥¤¥©¨¨¦§©§¥¨©
."driwAd mFwn§©§¦¨

ízòãéå" æà¯"f`" zaiY siqFd ¨¦©§¤¦¥©¨



סז gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּביתּֿדין ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּוביתּֿדין ׂשערֹות, ׁשּתי .ׁשּיביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"cg` Wi`d" lW `"ddW dfA x`an§¨¥¨¤¤©¥¤¨¦¤¨
`"d `N` ,ddinYd `"d Dpi ¥̀¨¥©§¦¨¤¨¥
g"YR dcEwp Dpi` ixdW ,dricid©§¦¨¤£¥¥¨§¨©¨
"cg` Wi`d"W Epide ,u"nw `N ¤̀¨¨©§©§¤¨¦¤¨
mEIqA df itlE ."`hFgd `Ed" rEcId©¨©©¥§¦¤§¦
"svwY dcrd lM lre" hRWOd©¦§¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ

ddinYd `"d dxqg)`xine zeaegx x`a £¥¨¥©§¦¨
`ikc(.

"óö÷z äãòä ìk ìò" äzàå¯o`M §©¨©¨¨¥¨¦§Ÿ¨
`l oicr ixdW ,xar oFWl WxiR `lŸ¥©§¨¨¤£¥£©¦Ÿ

dvFx `N` svwsFvwl)m"`x(. ¨©¤¨¤¦§
,zøîà äôé :àeä-Ceøa-LBãwä øîà̈©©¨¨¨¤¨©§¨
àì éîe àèç éî òéãBîe òãBé éðà£¦¥©¦©¦¨¨¦Ÿ

àèç¯± `hFgd `Ed cg` wx `NW ¨¨¤Ÿ©¤¨©¥
llkA mxia`e ozC mB `N` ,gxwŸ©¤¨©¨¨©£¦¨¦§©
mi`ln mitYEW EidW ,mi`hFgd©§¦¤¨¨¦§¥¦

gxwl)iaxd(.bk dxez §Ÿ©
(ck)'Bâå eìòäBîebøúk Y¯ ¥¨§§©§

`pMWnl xFgq xFgQn EwNYq`"¦§©¨¦§§§©§§¨
.fi ,h lirl i"Wx mB d`xE ."gxwC§Ÿ©§¥©©¦§¥

çø÷ ïkLî úBáéáqî e÷lzñä¯ ¦§©§¦§¦¦§©Ÿ©
itM gxw oMWnl ElrIW dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¤©£§¦§©Ÿ©§¦
`N` ,aEzMd oFWNn rnWOW¤©§©¦§©¨¤¨
aYkp okle ,gxw oMWOn EwNYqIW¤¦§©§¦¦§¨Ÿ©§¨¥¦§©
oFWlA `le ,"Elrd" ,lrtp oFWlA¦§¦§©¥¨§Ÿ¦§

"Elr")`"eb(oMWn zFaiaQn" xn`e . £§¨©¦§¦¦§©
ricFdl ,"gxw oMWnl" mFwnA "gxwŸ©¦§§¦§©Ÿ©§¦©
c"nl `id "oMWnl" lW c"nNdW¤©¨¤¤§¦§©¦¨¤
,"aiaq" zNn WxiR mB .ztqFp¤¤©¥©¦©¨¦
iM ,zEkinQd lr zFxFdl ,"zFaiaq"§¦§©©§¦¦
zNn oM `le ,KEnq mlFrl "zFaiaq"§¦§¨¨§Ÿ¥¦©
cEwp K"nQd did m` `N` ,aiaq̈¦¤¨¦¨¨©¨¤¨

`"eWA)m"`x(.dk dxez ¦§¨
(dk)äLî í÷iåBì eàNiL øeáñk Y ©¨¨Ÿ¤§¨¤¦§
íéðt¯xn`PX dOn oM cnFl i"Wx ¨¦©¦¥¥¦©¤¤¡©

otF`A dzid Ff dkildW ,"dWn mwIe"©¨¨¤¤£¦¨¨§¨§¤
otF`A dkild lr dxFOd ,dniw lW¤¦¨©¨©£¦¨§¤

zEaiWg lW)fi ,bk ziy`xa i"yx d`x(, ¤£¦
,l`xUi `iUpE Kln lW dkild£¦¨¤¤¤§¦¦§¨¥
,l`xUi ipwf eil` EElzd df mrHnE¦©©¤¦§©¥¨¦§¥¦§¨¥

ilE` Ff dkildW liaWA did df lke§¨¤¨¨¦§¦¤£¦¨©
mipR Fl E`UIW mdilr riRWY)iaxd( ©§¦©£¥¤¤¦§¨¦

eNò àìå¯z`vl Evx `NW §Ÿ¨¤Ÿ¨¨¥
FcbpM mdild`n)g 'iq `negpz(.ek dxez ¥¨¢¥¤§¤§

(fk)íéávð eàöéæ äîB÷a Y,äôe÷ ¨§¦¨¦§¨§¨
ócâìe óøçì¯`EdÎKExAÎWFcTd cbp §¨¥§©¥¤¤©¨¨

)`"eb(,"miaSp E`vi" Edn oM `l m` iM .¦¦Ÿ¥©¨§¦¨¦
F` miaWFi mi`vFi mc` ipA ike§¦§¥¨¨§¦§¦

?miltFp)b 'iq `negpz(. §¦
"íBé íéòaøà ávéúiå" Bîk¯l`EnW §©¦§©¥©§¨¦§¥

.fh ,fi `
úéìâc¯,oitECbaE oitExgA mX dn §¨§¨©¨§¥¦§¦¦

oitECbaE oitExgA o`M s`)my `negpz(. ©¨§¥¦§¦¦
ítèå íäéðáe íäéLðeäàøe àa Y §¥¤§¥¤§©¨Ÿ§¥

ïéc-úéa éøäL ,ú÷ìçnä äL÷ änk©¨¨¨©©£Ÿ¤¤£¥¥¦
àéáiL ãò àlà ïéLðBò ïéà ähî ìL¤©¨¥§¦¤¨©¤¨¦

úBøòN ézL¯Fl E`lnIW xg` Epid §¥§¨©§©©¤¦§§
."Wi`" xcbA didie ,mipW dxUr WlW§¤§¥¨¦§¦§¤§¤¤¦
,äðL íéøNò ãò äìòî ìL ïéc-úéáe¥¦¤©§¨©¤§¦¨¨

íéãL é÷ðBé óà eãáà ïàëå¯m`W §¨¨§©§¥¨©¦¤¦

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
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:ÈpÁlL«¿«ƒ
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gxwסח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול ְְִִֶֶַי ֹורדת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן
רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר
ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם
קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת ּבּגיהּנם.(רש"י להחזיקם צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFxFdlzNOW`EUp "mYrcie" §¤¦©¦©§¤§
KERidl `N` Fpi` FA e"iEde ,xn`Od©©£¨§©¨¥¤¨§¦
ipRnE ,xEAigl `le ,cizrl xard¤¨¨§¨¦§Ÿ§¦¦§¥
,cizrl xard KFtdl e"iEd KixSW¤¨¦©¨©£¤¨¨§¨¦
,"mYrcie f`" azM ,ixnbl sqFp Fpi`e§¥¨§©§¦¨©¨¦©§¤

ErcY f` `le)m"`x(. §Ÿ¨¥§
íä "eöàð ék¯lW xESiw Edf ¦¦£¥¤¦¤

."dN`d miWp`d"¨£¨¦¨¥¤
ézøîà äøeábä étî éðàå ,"'ä úà"¤©£¦¦¦©§¨¨©§¦

¯m`" :aEzMd gzR dNgYAW ipRn¦§¥¤©§¦¨¨©©¨¦
'd `l dN` oEzEni mc`d lM zFnM§¨¨¨¨§¥¤Ÿ

iRn ip`e" :mIql KxvEd okl ,"ipglW§¨©¦¨¥§©§©¥©£¦¦¦
,"ip`e" siqFde ."iYxn` dxEaBd©§¨¨©§¦§¦©£¦

:xnFlmd,'d z` Ev`pip`eipglW 'd ©¥¦£¤©£¦§¨©¦
)m"`x(.

eLøô eðéúBaøå¯`nEgpY Wxcn §©¥¥§¦§©©§¨
ltM Edn .b oniq dtqFdA mEcTd©¨§¨¨¦¨©¤¤

."`xai d`ixA" oFWNd©¨§¦¨¦§¨
éîé úLMî õøàì ät "äàéøa íà"¦§¦¨¤¨¨¤¦¥¤§¥

áèeî Y úéLàøa¯zFa`A xn`p oke §¥¦¨§¥¤¡©§¨
dxUrn cg` `Ed "ux`d iR"W e ,d¤¦¨¨¤¤¨¥£¨¨
oiA zAW axrA E`xaPW mixaC§¨¦¤¦§§§¤¤©¨¥

gzR FzF`" :mW i"Wx d`xE .zFWnXd©§¨§¥©¦¨¤©
ini zWXn mFwn FzF`A ux`A `xap¦§¨¨¨¤§¨¦¥¤§¥
gzRd dQEkn didW `N` ,ziW`xa§¥¦¤¨¤¨¨§¤©¤©

."onGd FzF` cr dlrnln¦§©§¨©©§©
"'ä àøáé" Y åàì íàå¯.eiWkr §¦¨¦§¨©§¨
i"Wxl) qCxRd xtq d`xE(:cv cEOr §¥¥¤©©§¥§©¦©

dNigY ipYghad ipFAx ,eiptl xn`"¨©§¨¨¦¦¦§©§©¦§¦¨
iR iliaWA dUrYW okl mcFTn¦¤¨¥¤©£¤¦§¦¦¦
zixA zxFM ikp` dPd aizkC ,ux`d̈¨¤¦§¦¦¥¨Ÿ¦¥§¦
`l xW` zF`ltp dUr` LOr lM cbp¤¤¨©§¤¡¤¦§¨£¤Ÿ

."ux`d zgizR df ,'ebe E`xap`l dxez ¦§§¤§¦©¨¨¤

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי .ּבהנאה, ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)íì÷ì eñðìBwä ìéáLa Y¯ ¨§Ÿ¨¦§¦©
l` :FWExiR oi` ,"mlFwl" ,xnFlM§©§¨¥¥¤
lFTd mFwOn gFxal Evx ixdW ,mlFw¨¤£¥¨¦§©¦§©
liaWA :WxiR okl ,eil` axwzdl `le§Ÿ§¦§¨¥¥¨¨¥¥©¦§¦
llbA drilAd mFwOn EqPW ,lFTd©¤¨¦§©§¦¨¦§©

lFTd)zeaegx x`a(. ©
ïúòéìa ìò àöBiä¯azM m"`xd ©¥©§¦¨¨¨§¥¨©

driwAd KFYn `vFId lFTd `EdW¤©©¥¦©§¦¨
miWp`d z` lidaOW ,mrx zEncM¦§©©¤©§¦¤¨£¨¦
xnFl Kixv did df itl K` .gFxal¦§©©§¦¤¨¨¨¦©
xzFi d`xp okl ."DzriwA lFwl"§§¦¨¨¨¥¦§¤¥
dpEMdW ,"dcVA x`A"d ixacM§¦§¥©§¥©¨¤¤©©¨¨
oR" EwrSW miWp`d lFw liaWA¦§¦¨£¨¦¤¨£¤
llbA Eqp miWp`dW ,"ux`d EprlaY¦§¨¥¨¨¤¤¨£¨¦¨¦§©
."ux`d EprlaY oR" miwrFSd lFw©£¦¤¦§¨¥¨¨¤

.mzrilA lFwl ,"mlFwl" Edfedl dxez §¤§¨§§¦¨¨
(a)Làä úàå"úzçnä" CBúaL Y §¤¨¥¤§©©§Ÿ

¯FzF` iM ,"dtxVd" lW W`d `le§Ÿ¨¥¤©§¥¨¦
iWOn Fpi` W`d)`"eb(. ¨¥¥©¨¦

äàìä äøæ¯ õøàì YgiPIW xnFlM §¥¨§¨¨¨¤§©¤©¦©
mzF` xGtIW `le ,ux`d lr milgBd©¤¨¦©¨¨¤§Ÿ¤§©¥¨
,"dxf" oFWNn rnWOW itM ,gExl̈©§¦¤©§©¦§§¥
mEXn xnFl Wi xaCd mrhaE§©©©¨¨¥©¦
znIEqn dXEcw mdA Wi milgBdW¤©¤¨¦¥¨¤§¨§¤¤

oOwlcM)`Ad xEACA(bFdpl oi`e , §¦§©¨©¦©¨§¥¦§
ziW`xA i"Wx d`xE .oFiGA bdpn mdÄ¤¦§©¦¨§¥©¦§¥¦
oFWl `Ed "d`ld" oFWNW hi ,hi¤§¨§¨§
d`xE ."d`ld dxf" FnM ,wEgix¦§§¥¨§¨§¥

.o`M qFlwpE`§§¨
"úzçnä" ìòî¯wEIcA oEIr Kixv ¥©©©§Ÿ¨¦¦§¦

" azM lirNW ,FpFWlKFzAW"zFYgOd §¤§¥¨©¤§©©§
" azM o`kelrnilE`e ."zFYgOd §¨¨©¥©©©§§©

xacA xzFi mi`zn dIxf oFWNW mEXn¦¤§§¦¨©§¦¥§¨¨
iEPiXn mB xirdlE .ilMd lr `vnPW¤¦§¨©©§¦§¨¦©¦¦

lirl aEzMd oFWl)fÎe ,fh(mkl Egw" : §©¨§¥§¨¤
EpzE .. zFYgnodamW KWndaE ."W` ©§§¨¥¥©¤§¥¨

)g weqt(EpYIe FzYgn Wi` EgwIe" :©¦§¦©§¨©¦§
mdilr."W` £¥¤¥

eLã÷ ék"úBzçnä" Y¯xnFlM ¦¨¥©©§§©
lr aqEn miAx oFWlA "EWcw"¨¥¦§©¦¨©
KEnQd "W`d" lr `le ,zFYgOd©©§§Ÿ©¨¥©¨
F` "Wcw" xnFl Fl did f` iM ,eil ¥̀¨¦¨¨¨©¨©
oeiM K` .cigi oFWlA "dWcw"¨§¨¦§¨¦©¥¨
W`d mBW oaEn ,"EWcw" zFYgOdW¤©©§¨§¨¤©¨¥

.dxrdA lirlckE ,dWcw okFzAW¤§¨¨§¨§¦§¥©¤¨¨
äàðäa ïéøeñàå¯z` mxd okle ©£¦©£¨¨§¨¥¨¥¤

odA Epdi `NW icM ,zFYgOd)x`a ©©§§¥¤Ÿ¥¨¨¤
dcya(.

úøL éìk íeàNò éøäL¯iaixwn ¤£¥£¨§¥¨¥©§¦¥
zxFhTd)m"`x(iM" :b wEqtA WxFtnke . ©§¤§©§¨§¨¦

."EWCwIe 'd iptl mEaixwdb dxez ¦§¦¦§¥©¦§¨
(b)íúLôða älàä íéàhçäY ©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨

"íúLôða" íéòLBô eNòpL¯xnFlM ¤©£§¦§©§Ÿ¨§©
Epid ,"mi`hFg" FWExiR "mi`Hg"©¨¦¥§¦©§
WExiR llM KxcAW s`e ."mirWFR"§¦§©¤§¤¤§¨¥
EUrW oeiM o`M K` ,bbFWA `Ed `hFg¥§¥©¨¥¨¤¨
ÎWFcTd lr Ewlgp ixdW ,cifnA xaCd©¨¨§¥¦¤£¥¤§§©©¨



סט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול ְְִִֶֶַי ֹורדת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן
רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר
ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם
קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת ּבּגיהּנם.(רש"י להחזיקם צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFxFdlzNOW`EUp "mYrcie" §¤¦©¦©§¤§
KERidl `N` Fpi` FA e"iEde ,xn`Od©©£¨§©¨¥¤¨§¦
ipRnE ,xEAigl `le ,cizrl xard¤¨¨§¨¦§Ÿ§¦¦§¥
,cizrl xard KFtdl e"iEd KixSW¤¨¦©¨©£¤¨¨§¨¦
,"mYrcie f`" azM ,ixnbl sqFp Fpi`e§¥¨§©§¦¨©¨¦©§¤

ErcY f` `le)m"`x(. §Ÿ¨¥§
íä "eöàð ék¯lW xESiw Edf ¦¦£¥¤¦¤

."dN`d miWp`d"¨£¨¦¨¥¤
ézøîà äøeábä étî éðàå ,"'ä úà"¤©£¦¦¦©§¨¨©§¦

¯m`" :aEzMd gzR dNgYAW ipRn¦§¥¤©§¦¨¨©©¨¦
'd `l dN` oEzEni mc`d lM zFnM§¨¨¨¨§¥¤Ÿ

iRn ip`e" :mIql KxvEd okl ,"ipglW§¨©¦¨¥§©§©¥©£¦¦¦
,"ip`e" siqFde ."iYxn` dxEaBd©§¨¨©§¦§¦©£¦

:xnFlmd,'d z` Ev`pip`eipglW 'd ©¥¦£¤©£¦§¨©¦
)m"`x(.

eLøô eðéúBaøå¯`nEgpY Wxcn §©¥¥§¦§©©§¨
ltM Edn .b oniq dtqFdA mEcTd©¨§¨¨¦¨©¤¤

."`xai d`ixA" oFWNd©¨§¦¨¦§¨
éîé úLMî õøàì ät "äàéøa íà"¦§¦¨¤¨¨¤¦¥¤§¥

áèeî Y úéLàøa¯zFa`A xn`p oke §¥¦¨§¥¤¡©§¨
dxUrn cg` `Ed "ux`d iR"W e ,d¤¦¨¨¤¤¨¥£¨¨
oiA zAW axrA E`xaPW mixaC§¨¦¤¦§§§¤¤©¨¥

gzR FzF`" :mW i"Wx d`xE .zFWnXd©§¨§¥©¦¨¤©
ini zWXn mFwn FzF`A ux`A `xap¦§¨¨¨¤§¨¦¥¤§¥
gzRd dQEkn didW `N` ,ziW`xa§¥¦¤¨¤¨¨§¤©¤©

."onGd FzF` cr dlrnln¦§©§¨©©§©
"'ä àøáé" Y åàì íàå¯.eiWkr §¦¨¦§¨©§¨
i"Wxl) qCxRd xtq d`xE(:cv cEOr §¥¥¤©©§¥§©¦©

dNigY ipYghad ipFAx ,eiptl xn`"¨©§¨¨¦¦¦§©§©¦§¦¨
iR iliaWA dUrYW okl mcFTn¦¤¨¥¤©£¤¦§¦¦¦
zixA zxFM ikp` dPd aizkC ,ux`d̈¨¤¦§¦¦¥¨Ÿ¦¥§¦
`l xW` zF`ltp dUr` LOr lM cbp¤¤¨©§¤¡¤¦§¨£¤Ÿ

."ux`d zgizR df ,'ebe E`xap`l dxez ¦§§¤§¦©¨¨¤

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי .ּבהנאה, ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)íì÷ì eñðìBwä ìéáLa Y¯ ¨§Ÿ¨¦§¦©
l` :FWExiR oi` ,"mlFwl" ,xnFlM§©§¨¥¥¤
lFTd mFwOn gFxal Evx ixdW ,mlFw¨¤£¥¨¦§©¦§©
liaWA :WxiR okl ,eil` axwzdl `le§Ÿ§¦§¨¥¥¨¨¥¥©¦§¦
llbA drilAd mFwOn EqPW ,lFTd©¤¨¦§©§¦¨¦§©

lFTd)zeaegx x`a(. ©
ïúòéìa ìò àöBiä¯azM m"`xd ©¥©§¦¨¨¨§¥¨©

driwAd KFYn `vFId lFTd `EdW¤©©¥¦©§¦¨
miWp`d z` lidaOW ,mrx zEncM¦§©©¤©§¦¤¨£¨¦
xnFl Kixv did df itl K` .gFxal¦§©©§¦¤¨¨¨¦©
xzFi d`xp okl ."DzriwA lFwl"§§¦¨¨¨¥¦§¤¥
dpEMdW ,"dcVA x`A"d ixacM§¦§¥©§¥©¨¤¤©©¨¨
oR" EwrSW miWp`d lFw liaWA¦§¦¨£¨¦¤¨£¤
llbA Eqp miWp`dW ,"ux`d EprlaY¦§¨¥¨¨¤¤¨£¨¦¨¦§©
."ux`d EprlaY oR" miwrFSd lFw©£¦¤¦§¨¥¨¨¤

.mzrilA lFwl ,"mlFwl" Edfedl dxez §¤§¨§§¦¨¨
(a)Làä úàå"úzçnä" CBúaL Y §¤¨¥¤§©©§Ÿ

¯FzF` iM ,"dtxVd" lW W`d `le§Ÿ¨¥¤©§¥¨¦
iWOn Fpi` W`d)`"eb(. ¨¥¥©¨¦

äàìä äøæ¯ õøàì YgiPIW xnFlM §¥¨§¨¨¨¤§©¤©¦©
mzF` xGtIW `le ,ux`d lr milgBd©¤¨¦©¨¨¤§Ÿ¤§©¥¨
,"dxf" oFWNn rnWOW itM ,gExl̈©§¦¤©§©¦§§¥
mEXn xnFl Wi xaCd mrhaE§©©©¨¨¥©¦
znIEqn dXEcw mdA Wi milgBdW¤©¤¨¦¥¨¤§¨§¤¤

oOwlcM)`Ad xEACA(bFdpl oi`e , §¦§©¨©¦©¨§¥¦§
ziW`xA i"Wx d`xE .oFiGA bdpn mdÄ¤¦§©¦¨§¥©¦§¥¦
oFWl `Ed "d`ld" oFWNW hi ,hi¤§¨§¨§
d`xE ."d`ld dxf" FnM ,wEgix¦§§¥¨§¨§¥

.o`M qFlwpE`§§¨
"úzçnä" ìòî¯wEIcA oEIr Kixv ¥©©©§Ÿ¨¦¦§¦

" azM lirNW ,FpFWlKFzAW"zFYgOd §¤§¥¨©¤§©©§
" azM o`kelrnilE`e ."zFYgOd §¨¨©¥©©©§§©

xacA xzFi mi`zn dIxf oFWNW mEXn¦¤§§¦¨©§¦¥§¨¨
iEPiXn mB xirdlE .ilMd lr `vnPW¤¦§¨©©§¦§¨¦©¦¦

lirl aEzMd oFWl)fÎe ,fh(mkl Egw" : §©¨§¥§¨¤
EpzE .. zFYgnodamW KWndaE ."W` ©§§¨¥¥©¤§¥¨

)g weqt(EpYIe FzYgn Wi` EgwIe" :©¦§¦©§¨©¦§
mdilr."W` £¥¤¥

eLã÷ ék"úBzçnä" Y¯xnFlM ¦¨¥©©§§©
lr aqEn miAx oFWlA "EWcw"¨¥¦§©¦¨©
KEnQd "W`d" lr `le ,zFYgOd©©§§Ÿ©¨¥©¨
F` "Wcw" xnFl Fl did f` iM ,eil ¥̀¨¦¨¨¨©¨©
oeiM K` .cigi oFWlA "dWcw"¨§¨¦§¨¦©¥¨
W`d mBW oaEn ,"EWcw" zFYgOdW¤©©§¨§¨¤©¨¥

.dxrdA lirlckE ,dWcw okFzAW¤§¨¨§¨§¦§¥©¤¨¨
äàðäa ïéøeñàå¯z` mxd okle ©£¦©£¨¨§¨¥¨¥¤

odA Epdi `NW icM ,zFYgOd)x`a ©©§§¥¤Ÿ¥¨¨¤
dcya(.

úøL éìk íeàNò éøäL¯iaixwn ¤£¥£¨§¥¨¥©§¦¥
zxFhTd)m"`x(iM" :b wEqtA WxFtnke . ©§¤§©§¨§¨¦

."EWCwIe 'd iptl mEaixwdb dxez ¦§¦¦§¥©¦§¨
(b)íúLôða älàä íéàhçäY ©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨

"íúLôða" íéòLBô eNòpL¯xnFlM ¤©£§¦§©§Ÿ¨§©
Epid ,"mi`hFg" FWExiR "mi`Hg"©¨¦¥§¦©§
WExiR llM KxcAW s`e ."mirWFR"§¦§©¤§¤¤§¨¥
EUrW oeiM o`M K` ,bbFWA `Ed `hFg¥§¥©¨¥¨¤¨
ÎWFcTd lr Ewlgp ixdW ,cifnA xaCd©¨¨§¥¦¤£¥¤§§©©¨



gxwע zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ

ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו .ׁשּיאמרּו: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

okl ,i"Wx KiWnOW itM `EdÎKExÄ§¦¤©§¦©¦¨¥
"mirWFR EUrPW" FWExiRW gxkdA§¤§¥©¤¥¤©£§¦

)m"`x(,"mzFWtpA" xn`PX dn Edfe .§¤©¤¤¡©§©§¨
,`lOd mpFvxA oM EUrW ,oFvx oFWNn¦§¨¤¨¥¦§¨©¨¥

"mirWFR EUrp" okle)dngd xe`(Wi K` . §¨¥©£§¦©¥
`id "mzFWtpA" dWBcddW xnFl©¤©©§¨¨§©§¨¦
,calA mtEbA dUrp `l xaCdW xnFl©¤©¨¨Ÿ©£¨§¨¦§¨
,iptEB oiprn zraFp `l zwFlgOd oMW¤¥©©£¤Ÿ©©¥¦§©¨¦
,dnipR mc`d WtPn zraFp `id `N ¤̀¨¦©©¦¤¤¨¨¨§¦¨
wx `le mWtpA mirWFR EUrp okle§¨¥©£§¦§©§¨§Ÿ©
,fh lirl i"Wx oFWl d`x la` .mtEbA§¨£¨§¥§©¦§¥

md" :fE`hgrnWn ,"mzFWtp lr ¥¨§©©§¨©§©
mdW o`M aEzMd z` WxtOWEaIg ¤§¨¥¤©¨¨¤¥¦§

mnvr.qFlwpE` WExitM `Ede .dzinl ©§¨§¦¨§§¥§§
.àeä-Ceøa-LBãwä ìò e÷ìçpL¤¤§§©©¨¨

éòwø.ïéãecø Yíéçôïéqè Y ¦ª¥¦¦©¦©¦
ù"éáðéè ,ïéãcøî¯tenves.miTC , §ª¨¦©¦

."migR" lW `le "irTx" lW frNd Edf¤©©©¤¦ª¥§Ÿ¤©¦
z` ErTxie" :b ,hl zFnW i"Wx d`xE§¥©¦§©§©§¤

oicCxn Eid oiQh ± adGd igR,adGd on ©¥©¨¨©¦¨§ª¨¦¦©¨¨
.[miTC oiQh=] "frlA `"xcphy`§©©©¦©¦

.æòìaçaænì éetöçaæîì Y §©©¦©¦§¥©§¦§©
úLçpä¯iM ,adGd gAfn `l ©§Ÿ¤Ÿ¦§©©¨¨¦

zFiE`x opi`e ,zWgp lW Eid zFYgOd©©§¨¤§¤§¥¨§
adGd gAfnl)m"`x(Eid odW oeiM mbe . §¦§©©¨¨§©¥¨¤¥¨

l`xUi oi`e ,l`xUi ipal zF`l§¦§¥¦§¨¥§¥¦§¨¥
adGd gAfn l` qpMil milFki)g"ty(. §¦¦¨¥¤¦§©©¨¨

úBàì eéäéåelà :eøîàiL ,ïBøkæì Y §¦§§§¦¨¤Ÿ§¥
äpäkä ìò e÷ìçpL ïúBàî eéä̈¥¨¤¤§§©©§ª¨

.eôøNðå¯.d wEqR oOwlcMc dxez §¦§§§¦§©¨¨
(c)íeòwøéå.æòìa è"ðéøéáðéèà Y¯ ©§©§§©©

atenvirentmzF` EUr ,Ewcd ,¥¥¨¨
.wCd dxez ©
(d)çø÷ë äéäé àìåàl"L éãk Y §Ÿ¦§¤§Ÿ©§¥¤Ÿ

"çø÷ë äéäé¯zpizp `Ed ,xnFlM ¦§¤§Ÿ©§©§¦©
dxdf` `le ,mrh)m"`x(dzid m`W . ©©§Ÿ©§¨¨¤¦¨§¨

didi `l" xnFl Fl did ,dxdf ©̀§¨¨¨¨©Ÿ¦§¤
`le" aEzMW oeike ,e"`e `lA ,"gxwk§Ÿ©§Ÿ¨§¥¨¤¨§Ÿ
`l ornl" lr aqEn df ixd ,"didi¦§¤£¥¤¨©§©©Ÿ
gxwk didi `NW icM ,"xf Wi` axwi¦§©¦¨§¥¤Ÿ¦§¤§Ÿ©

)`"eb t"r(.
Bì äLî ãéa 'ä øac øLàkBîk Y ©£¤¦¤§©Ÿ¤§

äLî ìà øac ïøäà ìò .åéìò¯Edf ¨¨©©£Ÿ¦¥¤Ÿ¤¤
."dWn ciA" WExiR¥§©¤

àì" Cëéôì ,íéðäk åéðáe àeä eéäiL¤¦§¨¨Ÿ£¦§¦¨Ÿ
ïøäà òøfî àì øLà øæ Léà áø÷é¦§©¦¨£¤Ÿ¦¤©©£Ÿ
"íäì"å "Bì"å "éì" ìk ïëå ."'Bâå§§¥¨¦§§¨¤
Bîk íðBøút ,øeac ìöà íéëeîqä©§¦¥¤¦¦§¨§

"ìò"¯.f ,ck ziW`xA i"Wx mB d`x ©§¥©©¦§¥¦
.`k ,al l`wfgi .fh ,c zFnW§§¤§¥

BLøãîe¯itl mB .`i ,ev `nEgpY ¦§¨©§¨©©§¦
."lr" `Ed "Fl" WExiR WxcOd©¦§¨¥©

çø÷ ìò¯:f ,bi aFI` i"Wx mB d`x ©Ÿ©§¥©©¦¦
."gxw lr ± Fl dWn ciA"§©¤©Ÿ©

ìà" áúk àìå "äLî ãéa" eäîe©§©Ÿ¤§Ÿ¨©¤
"äLî¯"eilr"W WExiRd itl ,xnFlM Ÿ¤§©§¦©¥¤¨¨

ciA" hwPX dn oaEn ,oxd` lr aqEn¨©©£Ÿ¨©¤¨©§©
lr xn`Pd oFWl EdGW oeiM ,"dWn¤¥¨¤¤¨©¤¡¨©
,dWnl Exn`PW mirEcid mixaC§¨¦©§¦¤¤¤§§¤
xn`p eipaE oxd` zPEdM lr iEESde§©¦©§©©£Ÿ¨¨¤¡©

"dEvY" zWxtA xaM)gk zeny` ,(EN`e , §¨§¨¨©§©¤§¦
`l ixd ,gxw lr aqEn dGW Wxtp m ¦̀§¨¥¤¤¨©Ÿ©£¥Ÿ
lr dWnl xAC 'dW aEzMA WxFtn§¨©¨¤¦¥§¤©
aFYkl mi`zn `l oM m` ,gxw xaC§©Ÿ©¦¥Ÿ©§¦¦§
`EdW "dWn l`" `N` ,"dWn ciA"§©¤¤¨¤¤¤

xzFi xExA oFWl)cecl likyn(zlgP"de . ¨¨¥§©©£©
FWExiR "dWn ciA"W ,azM "awri©£Ÿ¨©¤§©¤¥
glWi 'dW Epivn `le ,dWn zEgilWA¦§¦¤§Ÿ¨¦¤¦§©
FOr xACW wx `N` ,gxw l` dWn z ¤̀¤¤Ÿ©¤¨©¤¦¥¦

.gxw lr©Ÿ©
ïé÷BlL äpäkä ìò íé÷ìBçì æîø¤¤©§¦©©§ª¨¤¦

úòøöa¯lr" xn`X dn ,df itlE §¨¨©§¦¤©¤¨©©
`l gxw ixdW] gxw `weC e`l ,"gxwŸ©¨©§¨Ÿ©¤£¥Ÿ©Ÿ
dPEdMd lr wlFgd lM `N` ,[rxhvp¦§¨©¤¨¨©¥©©§¨

gxwM)m"`x(. §Ÿ©
øîàpL ,Bãéa äLî ä÷lL Bîk¯ §¤¨¨Ÿ¤§¨¤¤¡©

.e ,c zFnW§
"âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå"¯ ©¦¨§¦¥¨§Ÿ©©©¨¤

xACW ipRn df did dWn lv`W `N ¤̀¨¤¥¤¤¨¨¤¦§¥¤¦¥
i"WxA x`FanM ,l`xUi lr rxd oFWl̈¨¨©¦§¨¥©§¨§©¦
rnWn o`M i"Wx oFWNn iM m` .mẄ¦¦¦§©¦¨©§©

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם –ְְְְִִִֵֵֵ

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'l iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lr xErxr did dWn lv` mBW zvw§¨¤©¥¤¤¨¨¦§©
xnFl Wie ,zrxvA dwl okle dPEdMd©§¨§¨¥¨¨§¨©©§¥©
axiq dNgYA dWOW KM lr dpEMdW¤©©¨¨©¨¤¤©§¦¨¥©
'd KM zFaTraE ,'d zEgilWA zkll̈¤¤¦§¦§¦§¨
,oxd`l dWOn dPEdMd z` xiard¤¡¦¤©§¨¦¤§©£Ÿ
oM m`e ,ci ,c zFnW i"WxA x`FanM©§¨§©¦§§¦¥
zEgilWA zkll df aExiqAW xnFl Wi¥©¤§¥¤¨¤¤¦§¦
lr xErxrd on zvw FA did 'd¨¨§¨¦¨¦§©

zrxvA Wprp okle ,FzPEdM)dngd xe`(. §¨§¨¥¤¡©§¨©©
úòøöa äifò ä÷ì ïk ìòå¯xREqnM §©¥¨¨ª¦¨§¨¨©©§¨

WxFtn oke .hi ,ek a minId ixacA§¦§¥©¨¦§¥§¨
cnrW mFIA FA" :c ,e dirWi i"WxA§©¦§©§¨©¤¨©
minW EWrx ,lkidA xihwdl dIfrª¦¨§©§¦©¥¨¨£¨©¦
FnM ,dtixUA FpiC xnFl ,FtxUl§¨§©¦¦§¥¨§
miz`nE miXngd z` lk`Ye :xn`PW¤¤¡©©Ÿ©¤©£¦¦¨©¦
dxEaqM ,Frlal ux`d dWrx ,Wi ¦̀¨£¨¨¨¤§¨§¦§¨
,dPEdMd lr xrxrW gxwM rlal FpiC¦§¤©§Ÿ©¤¦§¥©©§¨
ipal oFxMf :dxn`e lFw zA dzvï§¨©§¨§¨¦¨¦§¥
mc` cFr didi `le ,'ebe l`xUi¦§¨¥§Ÿ¦§¤¨¨
,drilaA gxwM dPEdMd lr xxFrnd©§¥©©§¨§Ÿ©¦§¦¨

'd xAC xW`M `N` ,dtixUA Fzcrke§©£¨¦§¥¨¤¨©£¤¦¤
,LwigA Lci `p `ad :dpQA dWn ciA§©¤©§¤¨¥¨¨§§¥¤
o`M s` ,blXM zrxFvn D`ivFde§¦¨§©©©¤¤©¨
i"Wx d`xE ."FgvnA dgxR zrxv̈©©¨§¨§¦§§¥©¦

.bk wEqR oOwle dxez §©¨¨
(`i)íäéìò øtëåäæ æø Y¯i"WxA §©¥£¥¤¨¤§©¦

zxFhw zFYgn xihwdl" :` ,ht zAW©¨§©§¦©§§¤
oiaE mizOd oiA cFnrle ,dtBn zrWA¦§©©¥¨§©£¥©¥¦¥

."miIgd©©¦
Bì øñî¯FcOl)my i"yx(. ¨©¦§



עי gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ

ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו .ׁשּיאמרּו: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
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gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם –ְְְְִִִֵֵֵ

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
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(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'l iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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gxwעב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy
ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא אחרּֿכ ּׁשּכתב מה מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל .(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ואביהּוא, נדב מתּו עלֿידֹו הּוא, ה ּמות סם לֹומר: הּקטרת, אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעלֿידֹו

.הּממית! ִֵַ
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ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא אחרּֿכ ּׁשּכתב מה מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל .(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ואביהּוא, נדב מתּו עלֿידֹו הּוא, ה ּמות סם לֹומר: הּקטרת, אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעלֿידֹו

.הּממית! ִֵַ

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úånä Càìî¯Fl did ,oM `l m` iM ©§©©¨¤¦¦Ÿ¥¨¨
icM gAfOd lr zxFhTd xihwdl§©§¦©§¤©©¦§¥©§¥
oiaE mizOd oiA cFnrl `le ,xRkl§©¥§Ÿ©£¥©¥¦¥

miIgd)dcya x`a(Fl xnF`W Edn F` . ©©¦©¤¥
,"mcrA xRke" zE`CeaE iEEiv oFWlA¦§¦§©¨§©¥©£¨
?mdilr xRki dGW oFgHAd Fl oiPn ike§¦¦©¦©¦¨¤¤§©¥£¥¤

)cecl likyn(.
òé÷øì äìòLk¯z` lAwl dlrWM §¤¨¨¨¨¦©§¤¨¨§©¥¤

gSpe mik`lOd mr gMezde dxFYd©¨§¦§©¥©¦©©§¨¦§¦¥©
cg`e cg` lM cIn ,mzprhA mzF`¨§©£¨¨¦¨¨¤¨§¤¨
xn`PW ,xaC Fl xqnE ,adF` Fl dUrp©£¨¥¨©¨¨¤¤¡©
Ygwl iaW ziaW mFxOl zilr"¨¦¨©¨¨¦¨¤¦¨©§¨
xqn zeOd K`ln s` ,"mc`A zFpYn©¨¨¨¨©©§©©¨¤¨©
zxhTd z` oYIe" xn`PW ,xaC Fl¨¨¤¤¡©©¦¥¤©§Ÿ¤
oiA cnrIe" xnF`e ,"mrd lr xRkie©§©¥©¨¨§¥©©£Ÿ¥

"'ebe miIgd oiaE mizOd)my i"yx(. ©¥¦¥©©¦
zeOd K`ln Fl xqn Ff dpYOW fnxde§¨¤¤¤©¨¨¨©©§©©¨¤
oiaE mizOd oiA" aEzMX dOn `Ed¦©¤¨¥©¥¦¥
zeOd K`lnl dpEMdW ,"miIgd©©¦¤©©¨¨§©§©©¨¤
miIgd oiaE mizOd oiA cinY cnFrd̈¥¨¦¥©¥¦¥©©¦
lW FznWp z` lFHil `AW drWA§¨¨¤¨¦¤¦§¨¤

.mc`d̈¨¨
äôbnä úøöBò úøèwäL¯d`xE ¤©§Ÿ¤¤¤©©¥¨§¥

.oOwl sqFp mrh©©¨§©¨
úaL úëqîa àúéàãk¯,ht ¦§¦¨§©¤¤©¨

.`ai dxez

(bi)'Bâå íéúnä ïéa ãîòiåæçà Y ©©£Ÿ¥©¥¦§¨©

Bçøk ìò Bãéîòäå Càìnä úà¯ ¤©©§¨§¤¡¦©¨§
" aEzMX dOW rnWncFnrIeoiA ©§©¤©¤¨©©£¥

K`ln lr aqEn ,"miIgd oiaE mizOd©¥¦¥©©¦¨©©§©
in :FWExitE ,Fcinrd oxd`W ,zeOd©¨¤¤©£Ÿ¤¡¦¥¦
Fzindl Fl ozp `l igW inE ,zn zOW¤¥¥¦¤©Ÿ¨©©£¦

)`"eb(xqn" :mW zAW i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦©¨¨¨©
zxFhw zFYgn xihwdl ± FcFq Fl§©§¦©§§¤
oiaE mizOd oiA cFnrle ,dtBn zrWA¦§©©¥¨§©£¥©¥¦¥
.oxd` lr aqEn dGW rnWn ,"miIgd©©¦©§©¤¤¨©©£Ÿ

úBNòì éì çpä :Càìnä Bì øîà̈©©©§¨©©¦©£
éðeö äLî :Bì øîà ,éúeçéìL§¦¦¨©Ÿ¤¦©¦
BçeìL éðà :Bì øîà ,Eãé ìò ákòì§©¥©¨§¨©£¦§
äLî ìL BçeìL äzàå íB÷î ìL¤¨§©¨§¤Ÿ¤

¯dtBn zxvFr zxFhTdW df cFq oMW¤¥¤¤©§¤¤¤©¥¨
ÎWFcTdn `le zeOd K`lOn cnl̈©¦©§©©¨¤§Ÿ¥©¨

.`EdÎKExÄ
íeìk øîBà äLî ïéà :Bì øîà̈©¥Ÿ¤¥§

äøeábä étî àlà Balî¯azMW s` ¦¦¤¨¦¦©§¨©¤¨©
FcONW `Ed zeOd K`lOW lirl§¥¤©§©©¨¤¤¦§
lr oM dUr dWn oM m`e ,oM zFUrl©£¥§¦¥¤¨¨¥©
xnFl Wi ,dxEaBd iRn `le ,Fnvr zrC©©©§§Ÿ¦¦©§¨¥©
df cFq FcOil zeOd K`ln mpn`W¤¨§¨©§¨©¨¤¦§¤
z` la` ,dtBn zxvFr zxFhTdW¤©§¤¤¤©¥¨£¨¤
`ivFdl xnFlM ,oM zFUrl xYidd©¤¥©£¥§©§¦
lAw ,dtbOd zrWA uEgA zxFhw§¤©¦§©©©¥¨¦¥

.`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨
-LBãwä éøä ,ïéîàî äzà ïéà íà¦¥©¨©£¦£¥©¨

ìäà çút ìà" äLîe àeä-CeøäŸ¤¤¤©Ÿ¤
"ãòBî¯.eh wEqR oOwl aEzMd oFWlM ¥¦§©¨§©¨¨

øîàpL eäæå ,ìàLe énò àa¯oOwl Ÿ¦¦§©§¤¤¤¡©§©¨
.mẄ

"äLî ìà ïøäà áLiå"¯xfFge ©¨¨©£Ÿ¤Ÿ¤§¥
xaMW s` ,"dxvrp dtbOde" mIqnE§©¥§©©¥¨¤¡¨¨©¤§¨
ipRn ,"dtbOd xvrYe" dNgYA xn`p¤¡©©§¦¨©¥¨©©©¥¨¦§¥
did K`lOd iM ,drW itl did dGW¤¤¨¨§¦¨¨¦©©§¨¨¨
,dWn l` EaXW cr ,KM lr xrxrn§©§¥©¨©¤¨¤¤

ixnbl dtbOd dxvrp f`W)cecl likyn(. ¤¨¤¤§¨©©¥¨§©§¦
éôì ?úøèwa änì :øçà øác̈¨©¥¨¨©§Ÿ¤§¦
øçà íéðpøîe ïéæéìî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥§¦¦§©§¦©©

àeä úånä íñ :øîBì ,úøèwä¯ ©§Ÿ¤©©©¨¤
d ,fi zFnW i"WxA dfÎKxCÎlr d`x§¥©¤¤¤§©¦§

.miwl`d dHn iAB©¥©¥¨¡Ÿ¦
àeäéáàå áãð eúî Bãé-ìò¯d`x ©¨¥¨¨©£¦§¥

lMn daiagd zxhw" :e ,fh lirl i"Wx©¦§¥§Ÿ¤©£¦¨¦¨
FAW ,DkFzA oEzp zeOd mqe ,zFpAxTd©¨§¨§©©¨¤¨§¨¤

."`Edia`e acp EtxUp¦§§¨¨©£¦
íéúàîe íéMîç eôøNð Bãé-ìò©¨¦§§£¦¦¨©¦

àeä-Ceøa-LBãwä øîà ,Léà¯Epid ¦¨©©¨¨©§
dWnl FcOl `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§§¤
K`lOn oM cnNW `le ,oM zFUrl©£¥§Ÿ¤¨©¥¦©§©

oFW`xd WExiRM zeOd)`"eb(. ©¨¤©¥¨¦
àeä äôbî øöBòL eàøz¯okle ¦§¤¥©¥¨§¨¥

l` dxdn KlFde" :oxd`l dWn xn`̈©¤§©£Ÿ§¥§¥¨¤
,"crFn ld` l`" `le ,"dcrd̈¥¨§Ÿ¤Ÿ¤¥

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß fenz '` iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים אףֿעלּֿפי ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zxvFr zxFhTdW mdl zF`xdl§©§¨¤¤©§¤¤¤
dtbOd)i"gp(. ©©¥¨

.úéînä àeä àèçäå¯i"Wx azke §©¥§©¥¦§¨©©¦
,eiptNW wEqRA `le o`M df WExiR¥¤¨§Ÿ©¨¤§¨¨
o`M aEzMX dn ,df WExiR itNW ipRn¦§¥¤§¦¥¤©¤¨¨
dxvrp `id ,"dtbOd xvrYe" wEqRA©¨©¥¨©©©¥¨¦¤¤§¨
Fl xn` cIn `nzQOW oeiM ,ixnbl§©§¦¥¨¤¦§¨¨¦¨¨©
ÎKExAÎWFcTd zEgilWA EdGW oxd ©̀£Ÿ¤¤¦§¦©¨¨
dtbOde" KMÎxg` aEzMX dnE ,`Ed©¤¨©©¨§©©¥¨
l` oxd` aXWM FWExiR ,"dxvrp¤¡¨¨¥§¤¨©£Ÿ¤

okl mcFw dxvrp xaM dtbOd ,dWn¤©©¥¨§¨¤¤§¨¤¨¥
)yeal(.ci dxez

(gi)ãçà ähî ékét-ìò-óà Y ¦©¤¤¨©©¦
ì íéz÷lçL,úBçtLî ézL ¤¦©§¦¦§¥¦§¨

,ãáì äiåìe ãáì äpäk úçtLî¦§©©§ª¨§©§¦¨§©
.àeä ãçà èáL íB÷î-ìkîhi dxez ¦¨¨¥¤¤¨

(k)éúkLäå"íénä ekLiå" Bîk Y¯ ©£¦Ÿ¦§©¨Ÿ©¨¦
dng zgpd oFWl .` ,g ziW`xA)i"yx §¥¦§£¨©¥¨

my(KMWi `EdÎKExAÎWFcTd ,xnFlM .§©©¨¨§©¥
.l`xUi ipA zng z ¤̀£©§¥¦§¨¥

"äëëL Cìnä úîçå"¯.i ,f xYq` ©£©©¤¤¨¨¨¤§¥
Fgzxn dgp)a ,gw oixcdpq i"yx(mzq iM , ¨¨¥¦§¦§¨

Fznge" aizkcM ,`id zgzFx "dng"¥¨©©¦§¦§¦©£¨
"Fa dxrA)` ,ai d"x i"yx(xirdlE . ¨£¨§¨¦

dgkFd `iad mW ziW`xaA i"WxW¤©¦¦§¥¦¨¥¦¨¨
wEqRdn)` ,a xzq`(."KlOd zng KFWM" ¥©¨§£©©¤¤

daiYd WxXW "zFaFgx x`A"d azke§¨©©§¥§¤Ÿ¤©¥¨
lW s"MA WbCde ,"jky" `Ed§©¨¥©¨¤
s"M mFwnA `Ed "EMWIe"E "izMWde"©£¦Ÿ¦©¨Ÿ¦§¨

.ztqFp`k dxez ¤¤



gxwעד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ׁשּלכן  ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל י ֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדהּטעם
לֹומר, ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנקראים
רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈
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gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
לכל  ּבנֹוגע הּוא ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן הּכהן אהרן על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹעל

עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּכהנים
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקדים, וּיגמל אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהגם
אהרן  מּטה ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּופירׁש
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנתוּסף
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשטר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß fenz 'a iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»
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mW z` zFHOd lr mFWxl mikixv§¦¦¦§©©©¤¥
lW mi`iUPd zFnW z` `le haXd©¥¤§Ÿ¤§©§¦¦¤
lr dzid dpigAd `N` .mihaXd©§¨¦¤¨©§¦¨¨§¨©

lW dlFcBd dPEdMd`iUPW ,oxd` ©§¨©§¨¤©£Ÿ¤§¦
xgaPd `Ed gxti EdHOW haXd©¥¤¤©¥¦§©©¦§¨
mB Edf `liOnE ,lFcB odM zFidl¦§Ÿ¥¨¦¥¨¤©
haXd `EdW FhaW lM lr ztFn¥©¨¦§¤©¥¤
oeike ,mihaXd x`W KFYn xgaPd©¦§¨¦§¨©§¨¦§¥¨
lr ztFn df ixd oxd` dHn gxRW¤¨©©¥©£Ÿ£¥¤¥©
,dlFcB dPEdkl oxd` lW FzxigA§¦¨¤©£Ÿ¦§¨§¨
lr mB dgkFd `id ixd `liOnE¦¥¨£¥¦¨¨©©

l`xUi ipA KFYn iel haW zxigA)t"r §¦©¥¤¥¦¦§¥¦§¨¥
m"`xe i"gp(.ek dxez
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(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ׁשּלכן  ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל י ֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדהּטעם
לֹומר, ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנקראים
רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)íúBhî CBúaBçépä Y §©¨¦¦
òöîàa¯m`W ,rvn`A "KFzA" WxiR ¨¤§©¥©§¨¤§©¤¦

" didW dfA siqFO dn oM `lKFzA Ÿ¥©¦¨¤¤¨¨§
"mzFHn)`"eb(azM "cecl liMUn"aE . ©¨§©§¦§¨¦¨©

aEzMW dGn `Ed i"Wx lW wEICdW¤©¦¤©¦¦¤¤¨
,"mkFzA" `le ,"mzFHn KFzA"§©¨§Ÿ§¨
micnFl "mzFHn" oFWNd xEYIOW¤¦¦©¨©¨§¦

.WOn rvn`A FgiPdW¤¦¦¨¤§©©¨
ãöa BçépäL éðtî :eøîàé àlL¤ŸŸ§¦§¥¤¦¦§©

çøt ,äðéëL¯dHOd didW oeiMW §¦¨¨©¤¥¨¤¨¨©©¤
Ewiqtd mdNW zFHOdW ixd ,rvn`Ä¤§©£¥¤©©¤¨¤¦§¦
mXW oMWOd llgl oxd` dHn oiA¥©¥©£Ÿ©£©©¦§¨¤¨

dpikXd dxFW)`"eb(m`W ,xnFl Wi F` . ¨©§¦¨¥©¤¦
didW cv dfi`A ixd ,cSA giPn did̈¨©¦©©©£¥§¥¤©¤¨¨

giPn)axrOdn wFgx ENit`(Exn`i ©¦©£¦¨¥©©£¨Ÿ§
`EdW oeiM ,dpikXd cvA FgiPd dWOW¤¤¦¦§©©§¦¨¥¨¤
dxFW dpikXd okid rcFi¥©¥¨©§¦¨¨

.wEIcAak dxez §¦
(bk)çøô àöiåBòîLîk Y¯ ©Ÿ¥¤©§©§¨

dHn gxR" df oi`e .migxR `ivFdW¤¦§¨¦§¥¤¨©©¥

xAEcn mXW ,lirl xMfPd "oxd ©̀£Ÿ©¦§¨§¥¤¨§¨
o`ke ,dHOd lW zillM dgixtA¦§¦¨§¨¦¤©©¤§¨
dNigYAW ,dgixRd ihxR z` x`zn§¨¥¤§¨¥©§¦¨¤©§¦¨

migxR `ivFd)iaxd(. ¦§¨¦
õéöúèðç àéä Y¯.z`ivi ¦¦£¨©§¦©

éøtä¯:` ,hq zFgpn i"Wx d`x la` ©§¦£¨§¥©¦§¨
."dvpdn xzFi ixR ied dhpg"£¨¨¨¥§¦¥¥£¨¨

ìôBð çøtäLk¯i"Wx mB d`x §¤©¤©¥§¥©©¦
DSp dzlr gxRd xg`e" :i ,n ziW`xA§¥¦§©©©¤©¨§¨¦¨
aizkE .. gxRn lFcB up .. xcnq EUrpe§©£§¨©¥¨¦¤©§¦
i"WxaE ."uiv uvIe xcde ,gxt `vIe©Ÿ¥¤©©£©©¨¥¦§©¦
gxRd ltFPWM" :bi ,a mixiXd xiW¦©¦¦§¤¥©¤©
lM mixMpe dGn df milCaEn miaprde§¨£¨¦§¨¦¤¦¤§¦¨¦¨

."xcnq diExw ,Dnvrl dapr£¨¨§©§¨§¨§¨©
íéã÷L ìîâiåøkä éøtä økäLk Y ©¦§Ÿ§¥¦§¤ª©©§¦ª©

ì ,íéã÷L ïäLãìiä ìcâiå" ïBL ¤¥§¥¦§©¦§©©¤¤
"ìîbiå¯oFWl .g ,`k ziW`xA ©¦¨©§¥¦§

wipdNn DpA z` dlnB ,dlCad)i"yx ©§¨¨¨§¨¤§¨¦§¨¦
` ,an dheq(.

ìåäæ ïBL¯."lnbIe" §¨¤©¦§Ÿ

ìîb øñáe" Bîk ,ïìéàä éøôa éeöî̈¦§¦¨¦¨§Ÿ¤Ÿ¥
"ävð äéäé¯axwzi .d ,gi dirWi ¦§¤¦¨§©§¨¦§¨¥

,lnFbe xqFA DptB lW dSp iBR zFidl¦§©¥¦¨¤©§¨¤§¥
oaNd lFtM miQB zFidl lnbp)my i"yx(. ¦§¨¦§©¦§©¨¨

änìåøäîîä éøtä àeä ?íéã÷L §¨¨§¥¦©§¦©§©¥
úBøtä ìkî çéøôäì¯xdnn §©§¦©¦¨©¥§©¥

zFpli`d lkl mcFw gxR `ivFdl)i"yx §¦¤©¤§¨¨¦¨
ai ,` dinxi(:d ,ai zldw i"WxA K` .©§©¦Ÿ¤¤

."zFpli`d lM iptl updl xdnnd"©§©¥§¨¥¦§¥¨¨¦¨
.gxRl dpEMd mW mB ilE`e§©©¨©©¨¨©¤©

Búeðòøt äpäkä ìò øøBòîä óà©©§¥©©§ª¨ª§¨
eäifòa eðéönL Bîk ,àáì úøäîî¯ §©¤¤¨Ÿ§¤¨¦§ª¦¨

.hi ,ek a minId ixaC¦§¥©¨¦
"Bçöîá äçøæ úòøväå"¯`AWMW §©¨©©¨§¨§¦§¤§¤¨

cIn ,WCwOd ziaA zxFhw xihwdl§©§¦§¤§¥©¦§¨¦©
.FgvnA dritFd zrxSd©¨©©¦¨§¦§

ïéîk ,"ïécâL úéôëå" :Bîebøúå§©§§¨¥¦§¦§¦
ìò äæ íéúeôk ãçé íéã÷L ìBkLà¤§§¥¦©©§¦¤©

äæ¯oFWNn FWExiR oi` mEBxYd itl ¤§¦©©§¥¥¦§
.dzitM oFWNn `N` dxMdck dxez ©¨¨¤¨¦§§¦¨
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לכל  ּבנֹוגע הּוא ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן הּכהן אהרן על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹעל

עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּכהנים
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקדים, וּיגמל אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהגם
אהרן  מּטה ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּופירׁש
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנתוּסף
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשטר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß fenz 'a iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)íúpeìz ìëúeäìëúå :Bîk Y §©§Ÿ¨§§¦§¤
¯dWnl) xkfl gkFp oFWl Fpi`W(, ¤¥§¥©§¨¨§¤

zaqEn `ide ,dawpl xYqp oFWl `N ¤̀¨§¦§¨¦§¥¨§¦¤¤
dPElYd lr)m"`x t"r(,dil`n xnFlM . ©©§¨§©¥¥¤¨

dNkIW dWnl oM xnF`W `le§Ÿ¤¥¥§¤¤§©¤
mzFPElY)m"`x(. §¨

ì ."íúpeìz"äæ ïBL¯"mzFPElY" §Ÿ¨¨¤§¨
ìòtî íL¯xfbPd mW xnFlM ¥¦Ÿ©§©¥©¦§¨

mpi`W mvr zFnXn liCadl ,lrFRn¦©§©§¦¦§¤¤¤¥¨
milrRn mixfbp)mb` ipiirn(. ¦§¨¦¦§¨¦

ãéçé¯oFWlA) "lkzE" xn`p okle ¨¦§¨¥¤¡©§©¦§
cigi(miAx oFWlA "dpilkze" `le , ¨¦§Ÿ§¦§¤¨¦§©¦

)m"`x(.
ìäá÷ð ïBL¯.dawp oFWl dPElY iM §§¥¨¦§¨§§¥¨

õ"éãøåîøåî ,"íúðeìz" Bîk¯ §§¨¨
murmurdizlFlkn ,zFPElY)ipiirn ¦§§

mb`(.
"íúpeìz" ïéa ÷elç Léå .æòìa§©©§¥¦¥§Ÿ¨
äpeìz Y "íúpeìz" ,"íúpeìú"ì¦§¨¨§¨¨§¨

úçà¯" ,xnFlMmW" `id "dPElY ©©§©§¨¦¥
zg` dPElY DrnWnE ,"cigi xaC)azkd ¨¨¨¦©§¨¨§¨©©

dlawde(.

øác íL Y "íúpeìz"¯zEppFlzd §Ÿ¨¥¨¨¦§§
)`"eb(.

ìaúBpeìz íä elôàå ãéçé ïBL ¦§¨¦©£¦¥§
äaøä¯xaC mW" `EdW oeiMoFWlA ©§¥¥¨¤¥¨¨¦§
"cigi)dlawde azkd(FnkE ,dAxzn Fpi`e , ¨¦§¥¦§©¤§

,xaC mW mdW ,"zEdaB" ,"zEnnFx"§©§¤¥¥¨¨
dAxdl zg` oiA mzaizkA lCad oi`e§¥¤§¥¦§¦¨¨¥©©§©§¥

)`"eb(:d"eexd azM xE`iA xziaE .§¤¤¥¨©¨
,miAxe cigi oFWNn aMxEn mzFPElY"§¨§¨¦§¨¦§©¦
,miAx oFWlE cigi oFWl oniq FA Wi iM¦¥¦©§¨¦§©¦
miAx mihxR uAwl oFWl lM KxCn oke§¥¦¤¤¨¨§©¥§¨¦©¦
xaC mWA mdilr uilndlE cg`l§¤¨§©§¦£¥¤§¥¨¨
lW xEAig `EdW cSn ,cigi oFWlA¦§¨¦¦©¤¦¤
mdW cSn `l ,[ivEAw mW=] micg £̀¨¦¥¦¦Ÿ¦©¤¥

."miwNEgn miAx micg £̀¨¦©¦§¨¦
úBàì úøîLîìézøçaL ïBøkæì Y §¦§¤¤§§¦¨¤¨©§¦

ïäkä ïøäàa¯ciÎiazM dOkA §©£Ÿ©Ÿ¥§©¨¦§¥¨
.odkl oxd`A :mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§©£Ÿ§©¥

äpäkä ìò ãBò eðBlé àìå¯,xnFlM §Ÿ¦©©§ª¨§©
dzid `l crFn ld`A zFHOd zpizp§¦©©©§Ÿ¤¥Ÿ¨§¨
xgaPd `Ed haW dfi` oFgal liaWA¦§¦¦§¥¤¥¤©¦§¨
o"Anxd ixacM) WCwOd zFcFarl(, ©£©¦§¨§¦§¥¨©§©

` :ixdW(iel haW zxigA lr `l ¤£¥Ÿ©§¦©¥¤¥¦
dzid dPEdMde dIeNd zcFarl©£©©§¦¨§©§¨¨§¨
.oxd` lW FzPEdM lr `N` ,zwFlgOd©©£¤¤¨©§¨¤©£Ÿ

a(zzl Kixv did oxd` `l ,oM m ¦̀¥Ÿ©£Ÿ¨¨¨¦¨¥
xfrl` `N` ,iel haW lW dHOd z ¤̀©©¤¤¥¤¥¦¤¨¤§¨¨
haW i`iUp lM lr dPEnnd ,oxd` oA¤©£Ÿ©§¤©¨§¦¥¥¤
F`iUPW ,haWe haW lkA FnM ,iel¥¦§§¨¥¤¨¥¤¤§¦

b .dHOd ozFp did(Eid ,oM m` ¨¨¥©©¤¦¥¨
mW z` zFHOd lr mFWxl mikixv§¦¦¦§©©©¤¥
lW mi`iUPd zFnW z` `le haXd©¥¤§Ÿ¤§©§¦¦¤
lr dzid dpigAd `N` .mihaXd©§¨¦¤¨©§¦¨¨§¨©

lW dlFcBd dPEdMd`iUPW ,oxd` ©§¨©§¨¤©£Ÿ¤§¦
xgaPd `Ed gxti EdHOW haXd©¥¤¤©¥¦§©©¦§¨
mB Edf `liOnE ,lFcB odM zFidl¦§Ÿ¥¨¦¥¨¤©
haXd `EdW FhaW lM lr ztFn¥©¨¦§¤©¥¤
oeike ,mihaXd x`W KFYn xgaPd©¦§¨¦§¨©§¨¦§¥¨
lr ztFn df ixd oxd` dHn gxRW¤¨©©¥©£Ÿ£¥¤¥©
,dlFcB dPEdkl oxd` lW FzxigA§¦¨¤©£Ÿ¦§¨§¨
lr mB dgkFd `id ixd `liOnE¦¥¨£¥¦¨¨©©

l`xUi ipA KFYn iel haW zxigA)t"r §¦©¥¤¥¦¦§¥¦§¨¥
m"`xe i"gp(.ek dxez



gxwעו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. .מסּורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)'Bâå áøwä áøwä ìkeðà ïéà Y Ÿ©¨¥©¨¥§¥¨
eðlk ,Cëa ïéøéäæ úBéäì ïéìBëé§¦¦§§¦¦§¨ª¨
,ãòBî ìäà øöçì ñðkäì ïéàMø©¨¦§¦¨¥©£©Ÿ¤¥
åéøáçî øúBé Bîöò áéø÷iL ãçàå§¤¨¤©§¦©§¥¥£¥¨

"úeîé" ãòBî ìäà CBúì ñðkéå¯ §¦¨¥§Ÿ¤¥¨
ld` xvgl" oFW`xd "axTd" WxiR¥©©¨¥¨¦©£©Ÿ¤
ld` KFzl" ipXd "axTd"e ,"crFn¥§©¨¥©¥¦§Ÿ¤
xvgl axTd lM :xn` ENi`kE ,"crFn¥§¦¨©¨©¨¥©£©
,crFn ld` KFzl axwIXn ,crFn ldŸ̀¤¥¦¤¦§©§Ÿ¤¥
axTd lM :mzq xn` `NX dnE .zEnï©¤Ÿ¨©§¨¨©¨¥
oi`W ipRn ,`Ed ,zEni 'd oMWn l ¤̀¦§©¨¦§¥¤¥
uEg `EdW in qpMIW iEvn xaCd©¨¨¨¤¦¨¥¦¤
,hrn `N` ,crFn ld` KFY dxfrl̈£¨¨Ÿ¤¥¤¨§©
:xnFl df xEarA Eb`cIW iE`x oi`e§¥¨¤¦§£©£¤©
mzF` lr la` ?"rFbl EpnY m`d"©¦©§¦§©£¨©¨
iEvn `EdW ,crFn ld` xvgl miaxTd©§Ÿ¦©£©Ÿ¤¥¤¨
,crFn ld` KFzA qpMdlE axwzdl§¦§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤¥
m`d" :xnFl mxEarA Eb`cIW iE`ẍ¤¦§£©£¨©©¦

"rFbl EpnY)m"`x(. ©§¦§©
òBâì eðîz íàäeðø÷ôä ànL Y ©¦©§¦§©¤¨ª§©§

äúéîì¯FrnWnM xaM EzOW `l §¦¨Ÿ¤¥§¨§©§¨
)m"`x(,zEnl ExwtEdW mzpEM `N` .¤¨©¨¨¨¤§§¨

.dgBWde dxinW mdilr oi`W ipRn¦§¥¤¥£¥¤§¦¨§©§¨¨
zpEM mB idFGW "xBd Wtp"A azke§¨©§¤¤©¥¤¦©©¨©
,"znnl oitiq" mBxzOW qFlwpE`§§¤§©§¥©§¦¦§¨
ExwtEdW ipRn Epide ,zEnl mtFQW¤¨¨§©§¦§¥¤§§
ak ,b dki` i"Wx d`xE .dzinl§¦¨§¥©¦¥¨

" WxtOWla` ,oFiNM oFWNn "EpnY ¤§¨¥©§¦§¦¨£¨
,o`M FWExiR z` xzFq df oi`W oaEn¨¤¥¤¥¤¥¨
o`M ENi`e ,dNOd Wxtn mXW oeiM¥¨¤¨§¨¥©¦¨§¦¨

.mixaCd zpEM z` Wxtn` dxez §¨¥¤©¨©©§¨¦
(`)ïøäà ìà 'ä øîàiåäLîì Y ©Ÿ¤¤©£Ÿ§Ÿ¤

ïøäàì øîàiL øîà¯`l 'd ixdW ¨©¤Ÿ©§©£Ÿ¤£¥Ÿ
dWn mr `N` oxd` mr xAcn did̈¨§©¥¦©£Ÿ¤¨¦¤
zWxR WixA i"Wx azMW FnM ,FCal§©§¤¨©©¦§¥¨¨©
z` hrnl ± eil` xAcie" :`xwIe©¦§¨©§©¥¥¨§©¥¤
dWn l`" :` ,`i mW mB d`xE ."oxd ©̀£Ÿ§¥©¨¤¤
xn` dWnl" :mW i"WxaE ,"oxd` l`e§¤©£Ÿ§©¦¨§¤¨©
"cecl liMUn"aE ."oxd`l xn`IW¤Ÿ©§©£Ÿ§©§¦§¨¦
aEzM `NW dGn `Ed cEOiNdW azM̈©¤©¦¦¤¤Ÿ¨
xMfPW mFwn lkA iM ,"xn`l" o`M̈¥Ÿ¦§¨¨¤¦§¨
mc`d mr `EdÎKExAÎWFcTd xEAC¦©¨¨¦¨¨¨
`l o`ke ,"xn`l" eixg` xn`p Fnvr©§¤¡©©£¨¥Ÿ§¨Ÿ
i"Wx Wxtn okle ,"xn`l" xn`p¤¡©¥Ÿ§¨¥§¨¥©¦
okle ,Fnvr oxd`l did `l xEACdW¤©¦Ÿ¨¨§©£Ÿ©§§¨¥
xEACd `N` ,"xn`l" eixg` xMfp `lŸ¦§©©£¨¥Ÿ¤¨©¦
:FWExiR "oxd` l`"e ,dWnl did̈¨§¤§¤©£Ÿ¥
azM "dix` xEB"de .oxd` liaWA¦§¦©£Ÿ§©©§¥¨©
ipRn ,oM Wxtl i"Wx lW FgxkdW¤¤§§¤©¦§¨¥¥¦§¥
l`xUi ipA zprh lr daEWY Ff ixdW¤£¥§¨©©£©§¥¦§¨¥

dWnl,fi lirl WxFtnM ,"EpreB od" §¤¥¨©§©§¨§¥
'dn daEWYdW xAYqn oM m`e ,fk§¦¥¦§©¥¤©§¨¥

.oxd`l `le dWnl d`Ä¨§¤§Ÿ§©£Ÿ
ìàøNé úðwz ìò Bøéäæäì¯,xnFlM §©§¦©©¨©¦§¨¥§©

dxEn`d l`xUi ipA zprhl daEWY Ff§¨§©£©§¥¦§¨¥¨£¨
m`d 'ebe EpreB od" :gkÎfk ,fi lirl§¥¥¨©§©¦

.dzinl ExwtEdW ,"rFbl EpnY©§¦§©¤§§§¦¨
.Lc÷nì eñðké àlLéðáe äzàE ¤Ÿ¦¨§©¦§¨©¨¨¤

éáà úéáeEíä Y¯."Lia` ziA" ¥¨¦¥¥¨¦
úä÷ éða¯z` mi`UFp EidW ,miIeld §¥§¨©§¦¦¤¨§¦¤

.oMWOAW miWCwnd mixaCd©§¨¦©§ª¨¦¤©¦§¨
íøîò éáà¯."Lia` ziA" E`xwp okl £¦©§¨¨¥¦§§¥¨¦

Lc÷nä ïBò úà eàNzíëéìò Y ¦§¤£©¦§¨£¥¤
eàèçiL íéøfä Lðò ìéhî éðà£¦©¦Ÿ¤©¨¦¤¤¤§

íéLc÷îä íéøácä é÷ñòa¯Edfe §¦§¥©§¨¦©§ª¨¦§¤
i"Wx d`xE ."WCwOd oFr z` E`UY"¦§¤£©¦§¨§¥©¦
laFq did mzFpFre" :`i ,bp dirWi§©§¨©£¨¨¨¥
dY` xn`PW ,miwiCSd lM KxcM§¤¤¨©©¦¦¤¤¡©©¨

."WCwOd oFr z` E`UY LipaE¨¤¦§¤£©¦§¨
ìäàä àeä ,íëì íéøeñnä¯oxd`W ©§¦¨¤¨Ÿ¤¤©£Ÿ

`NW ,oMWOd z` mixnFW Eid eipaE¨¨¨§¦¤©¦§¨¤Ÿ
.mixf FA EqpMi¦¨§¨¦

Lãwä éìëe ïçìMäå ïBøàäå¯ipAW §¨¨§©ª§¨§¥©Ÿ¤¤§¥
,m`Upl mdilr miPEnn Eid zdw§¨¨§¦£¥¤§¨§¨
zlHEn mB dzid mdilr `liOnE¦¥¨£¥¤¨§¨©¤¤

.mixf mdA ErBi `NW mzxinW§¦¨¨¤Ÿ¦§¨¤¨¦
eáLz ízà¯oFWl oEIr Kixv ©¤¥§¨¦¦§

aEzMd KxCÎlr `Ed ilE`e ,"EaWY"¥§§©©¤¤©¨
EaWY crFn ld` gztE" :dl ,g `xwIe©¦§¨¤©Ÿ¤¥¥§
cIdÎiazMn cg`aE ."'ebe dlile mnFi¨¨©§¨§¤¨¦¦§¥©¨

."EaEWY" zcTEpn Ff daiY¥¨§¤¤¨

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

òbì àaä øæ ìk ìò eøéäæúå¯d`xE §©§¦©¨¨©¨¦©§¥
WCwOd zxinXW" :e ,b lirl i"Wx©¦§¥¤§¦©©¦§¨
FnM ,xf axwi `NW [oxd` lr=] eilr̈¨©©£Ÿ¤Ÿ¦§©¨§
KY` Lia` ziaE LipaE dY` xn`PW¤¤¡©©¨¨¤¥¨¦¦¨
ElNd mIelde ,WCwOd oFr z` E`UY¦§¤£©¦§¨§©§¦¦©¨

oirIqn."FzF` §©§¦
éðáe äzàåEíéðäkä Yúà eàNz §©¨¨¤©Ÿ£¦¦§¤

íëúpäk ïBòäøeñî dðéàL Y £§ª©§¤¤¥¨§¨
íéââBMä íiåìä eøéäæúå ,íiåìì©§¦¦§©§¦©§¦¦©§¦

.íëúãBáòa íëéìà eòbé àlL¯ ¤Ÿ¦§£¥¤©£©§¤
"LipaE dY`"W xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤©¨¨¤

.mipdMd mY`e :FWExiRa dxez ¥§©¤©Ÿ£¦
(a)éçà úà íâåEéðáe ïBLøb éða Y §©¤©¤§¥¥§§¥

éøøî¯mr eia` ziAn `EdW zdw iM §¨¦¦§¨¤¦¥¨¦¦
ixxnE oFWxBmdW mdipaE ,Eid iel ipA ¥§§¨¦§¥¥¦¨§¥¤¤¥

mig` mi`xwp zdw lW mig` ipA§¥©¦¤§¨¦§¨¦©¦
)m"`x(lW "Lig`" m`xTW dGn K` .©¦¤¤§¨¨©¤¤

lW micFc ipA Eid mdW s` ,oxd ©̀£Ÿ©¤¥¨§¥¦¤
o`M "Lig`" WExiRW xnFl Kixv ,eia`̈¦¨¦©¤¥©¤¨

.LiaFxw oFWNn `Ed¦§§¤
eåléåeøaçúéå Y¯oFWNn "EeNi" §¦¨§¦§©§¦¨¦§

"og ziel" FnkE .xEAig)h ,` ilyn(, ¦§¦§©¥
i"WxaE)my(d`x la` ."og lW xEAig" §©¦¦¤¥£¨§¥

`Ed "Lilr EeNie"W a ,ck oiNEg i"Wx©¦¦¤§¦¨¨¤

.WEOiW oFWNn¦§¦
íb øéäæäì ,íëéìà¯ÎiazM dAxdA £¥¤§©§¦©§©§¥¦§¥

."mB" miqxFB `l miqEtcE cï§¦Ÿ§¦©
íä]¯oFW`x qEtcA `qxiBd oM ¥¥©¦§¨¦§¦

.m"`xaE¨§¥
íäéìà áø÷lî íéøfä úà¯`l ¤©¨¦¦¦§©£¥¤Ÿ

,dxdf` DzF`A mkil` ExAgzIW¤¦§©§£¥¤§¨©§¨¨
iM ,dPEdM zcFarA miIeld z` xidfdl§©§¦¤©§¦¦©£©§¨¦
dxEqn dPEdMd zcFar oi` miIeld©§¦¦¥£©©§¨§¨
wx .DA mixidfOd md Eidi Ki`e ,mdl̈¤§¥¦§¥©©§¦¦¨©
oiprA mkil` ExAgzIW ,FWExiR¥¤¦§©§£¥¤§¦§©
mixdfEn mY`W FnMW ,dxdf`d̈©§¨¨¤§¤©¤§£¦
`NW ,mkl mixf mdW ,miIeld xidfdl§©§¦©§¦¦¤¥¨¦¨¤¤Ÿ
,`l m`e ,dPEdM zcFarl mkil` ErBi¦§£¥¤©£©§¨§¦Ÿ
mB Eidi oM ,mkzPEdM oFr z` E`UY¦§¤£§©§¤¥¦§©
,mil`xUId xidfdl mixdfEn miIeld©§¦¦§£¦§©§¦©¦§§¥¦
zcFarl axwNn ,mdl mixf mdW¤¥¨¦¨¤¦¦§©©£©
z` mbe :xn` ENi`M df ixde ,dIel§¦¨©£¥¤§¦¨©§©¤
Lilr EeNie LY` axwd iel dHn Lig ©̀¤©¥¥¦©§¥¦§§¦¨¨¤

mzcFar oFr z` z`Ul)m"`x(. ¨¥¤££¨¨
EeúøLéåíéøòMä úøéîLa Y¯Epid ¦¨§¦§¦©©§¨¦©§

LEzxWIW `le ,mzcFarA LEzxWIW¤§¨§©£¨¨§Ÿ¤§¨§
LzcFarA)ixtq(. ©£¨§

ïéøaæb íäî úBpîìe¯lr miPEnnd §©¥¤¦§¨¦©§¦©

WCwOAW zFxvF`d)` ,bi zeixed i"yx(. ¨¨¤©¦§¨
ïéìkøîàå¯eiRÎlr ,FNEM xn` oFWl ©£©§¨¦§¨©©¦

WcTd KxFv lM KYgp)` ,fp migqt i"yx(. ¤§¨¨¤©Ÿ¤
mdW ck ,ap dinxi i"Wx d`xE§¥©¦¦§§¨¤¥
dxfrd zFgYtOW ,"sQd ixnFW"§¥©©¤©§§¨£¨¨

.odl zFxEqnb dxez §¨¤
(c)íëéìà áø÷é àì øæåíëúà Y §¨Ÿ¦§©£¥¤¤§¤

Ck ìò øéäæî éðà¯dxdf` Ff oi`W £¦©§¦©¨¤¥©§¨¨
oipr dn iM ,Eaxwi `NW mnvr mixGl©¨¦©§¨¤Ÿ¦§§¦¨¦§©
zxAcnd Ff dWxtA mixfl dxdf ©̀§¨¨§¨¦§¨¨¨©§©¤¤
zxinW lr miEEive mipdMd zxdf`A§©§¨©©Ÿ£¦§¦¨©§¦©
dxdf` FGW WxiR okl ,WCwOd©¦§¨¨¥¥©¤©§¨¨
`NW mixGd z` ExidfIW mipdMl©Ÿ£¦¤©§¦¤©¨¦¤Ÿ

dlrnl iM ,dPEdM zcFarl Eaxwi)weqt ¦§§©£©§¨¦§©§¨
`(dYre ,miIeld ExidfIW mxidfd¦§¦¨¤©§¦©§¦¦§©¨

mil`xUId ExidfIW mxidfd¦§¦¨¤©§¦©¦§§¥¦
)m"`x(.d dxez

(d)óö÷ ãBò äéäé àìåBîk Y §Ÿ¦§¤¤¤§
øák äéäL¯"cFr" Edfe)ixtq(. ¤¨¨§¨§¤

øîàpL¯.`i ,fi lirl ¤¤¡©§¥
"óöwä àöé ék"¯svTd mXW s`e ¦¨¨©¤¤§©¤¨©¤¤

,WCwOl mixf zqipM llbA `vi `lŸ¨¨¦§©§¦©¨¦©¦§¨
mxn`A l`xUi ipA zPElY llbA `N ¤̀¨¦§©§©§¥¦§¨¥§¨§¨
xnFl Kixv ,"'d mr z` mYnd mY`"©¤£¦¤¤©¨¦©



עז gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. .מסּורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)'Bâå áøwä áøwä ìkeðà ïéà Y Ÿ©¨¥©¨¥§¥¨
eðlk ,Cëa ïéøéäæ úBéäì ïéìBëé§¦¦§§¦¦§¨ª¨
,ãòBî ìäà øöçì ñðkäì ïéàMø©¨¦§¦¨¥©£©Ÿ¤¥
åéøáçî øúBé Bîöò áéø÷iL ãçàå§¤¨¤©§¦©§¥¥£¥¨

"úeîé" ãòBî ìäà CBúì ñðkéå¯ §¦¨¥§Ÿ¤¥¨
ld` xvgl" oFW`xd "axTd" WxiR¥©©¨¥¨¦©£©Ÿ¤
ld` KFzl" ipXd "axTd"e ,"crFn¥§©¨¥©¥¦§Ÿ¤
xvgl axTd lM :xn` ENi`kE ,"crFn¥§¦¨©¨©¨¥©£©
,crFn ld` KFzl axwIXn ,crFn ldŸ̀¤¥¦¤¦§©§Ÿ¤¥
axTd lM :mzq xn` `NX dnE .zEnï©¤Ÿ¨©§¨¨©¨¥
oi`W ipRn ,`Ed ,zEni 'd oMWn l ¤̀¦§©¨¦§¥¤¥
uEg `EdW in qpMIW iEvn xaCd©¨¨¨¤¦¨¥¦¤
,hrn `N` ,crFn ld` KFY dxfrl̈£¨¨Ÿ¤¥¤¨§©
:xnFl df xEarA Eb`cIW iE`x oi`e§¥¨¤¦§£©£¤©
mzF` lr la` ?"rFbl EpnY m`d"©¦©§¦§©£¨©¨
iEvn `EdW ,crFn ld` xvgl miaxTd©§Ÿ¦©£©Ÿ¤¥¤¨
,crFn ld` KFzA qpMdlE axwzdl§¦§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤¥
m`d" :xnFl mxEarA Eb`cIW iE`ẍ¤¦§£©£¨©©¦

"rFbl EpnY)m"`x(. ©§¦§©
òBâì eðîz íàäeðø÷ôä ànL Y ©¦©§¦§©¤¨ª§©§

äúéîì¯FrnWnM xaM EzOW `l §¦¨Ÿ¤¥§¨§©§¨
)m"`x(,zEnl ExwtEdW mzpEM `N` .¤¨©¨¨¨¤§§¨

.dgBWde dxinW mdilr oi`W ipRn¦§¥¤¥£¥¤§¦¨§©§¨¨
zpEM mB idFGW "xBd Wtp"A azke§¨©§¤¤©¥¤¦©©¨©
,"znnl oitiq" mBxzOW qFlwpE`§§¤§©§¥©§¦¦§¨
ExwtEdW ipRn Epide ,zEnl mtFQW¤¨¨§©§¦§¥¤§§
ak ,b dki` i"Wx d`xE .dzinl§¦¨§¥©¦¥¨

" WxtOWla` ,oFiNM oFWNn "EpnY ¤§¨¥©§¦§¦¨£¨
,o`M FWExiR z` xzFq df oi`W oaEn¨¤¥¤¥¤¥¨
o`M ENi`e ,dNOd Wxtn mXW oeiM¥¨¤¨§¨¥©¦¨§¦¨

.mixaCd zpEM z` Wxtn` dxez §¨¥¤©¨©©§¨¦
(`)ïøäà ìà 'ä øîàiåäLîì Y ©Ÿ¤¤©£Ÿ§Ÿ¤

ïøäàì øîàiL øîà¯`l 'd ixdW ¨©¤Ÿ©§©£Ÿ¤£¥Ÿ
dWn mr `N` oxd` mr xAcn did̈¨§©¥¦©£Ÿ¤¨¦¤
zWxR WixA i"Wx azMW FnM ,FCal§©§¤¨©©¦§¥¨¨©
z` hrnl ± eil` xAcie" :`xwIe©¦§¨©§©¥¥¨§©¥¤
dWn l`" :` ,`i mW mB d`xE ."oxd ©̀£Ÿ§¥©¨¤¤
xn` dWnl" :mW i"WxaE ,"oxd` l`e§¤©£Ÿ§©¦¨§¤¨©
"cecl liMUn"aE ."oxd`l xn`IW¤Ÿ©§©£Ÿ§©§¦§¨¦
aEzM `NW dGn `Ed cEOiNdW azM̈©¤©¦¦¤¤Ÿ¨
xMfPW mFwn lkA iM ,"xn`l" o`M̈¥Ÿ¦§¨¨¤¦§¨
mc`d mr `EdÎKExAÎWFcTd xEAC¦©¨¨¦¨¨¨
`l o`ke ,"xn`l" eixg` xn`p Fnvr©§¤¡©©£¨¥Ÿ§¨Ÿ
i"Wx Wxtn okle ,"xn`l" xn`p¤¡©¥Ÿ§¨¥§¨¥©¦
okle ,Fnvr oxd`l did `l xEACdW¤©¦Ÿ¨¨§©£Ÿ©§§¨¥
xEACd `N` ,"xn`l" eixg` xMfp `lŸ¦§©©£¨¥Ÿ¤¨©¦
:FWExiR "oxd` l`"e ,dWnl did̈¨§¤§¤©£Ÿ¥
azM "dix` xEB"de .oxd` liaWA¦§¦©£Ÿ§©©§¥¨©
ipRn ,oM Wxtl i"Wx lW FgxkdW¤¤§§¤©¦§¨¥¥¦§¥
l`xUi ipA zprh lr daEWY Ff ixdW¤£¥§¨©©£©§¥¦§¨¥

dWnl,fi lirl WxFtnM ,"EpreB od" §¤¥¨©§©§¨§¥
'dn daEWYdW xAYqn oM m`e ,fk§¦¥¦§©¥¤©§¨¥

.oxd`l `le dWnl d`Ä¨§¤§Ÿ§©£Ÿ
ìàøNé úðwz ìò Bøéäæäì¯,xnFlM §©§¦©©¨©¦§¨¥§©

dxEn`d l`xUi ipA zprhl daEWY Ff§¨§©£©§¥¦§¨¥¨£¨
m`d 'ebe EpreB od" :gkÎfk ,fi lirl§¥¥¨©§©¦

.dzinl ExwtEdW ,"rFbl EpnY©§¦§©¤§§§¦¨
.Lc÷nì eñðké àlLéðáe äzàE ¤Ÿ¦¨§©¦§¨©¨¨¤

éáà úéáeEíä Y¯."Lia` ziA" ¥¨¦¥¥¨¦
úä÷ éða¯z` mi`UFp EidW ,miIeld §¥§¨©§¦¦¤¨§¦¤

.oMWOAW miWCwnd mixaCd©§¨¦©§ª¨¦¤©¦§¨
íøîò éáà¯."Lia` ziA" E`xwp okl £¦©§¨¨¥¦§§¥¨¦

Lc÷nä ïBò úà eàNzíëéìò Y ¦§¤£©¦§¨£¥¤
eàèçiL íéøfä Lðò ìéhî éðà£¦©¦Ÿ¤©¨¦¤¤¤§

íéLc÷îä íéøácä é÷ñòa¯Edfe §¦§¥©§¨¦©§ª¨¦§¤
i"Wx d`xE ."WCwOd oFr z` E`UY"¦§¤£©¦§¨§¥©¦
laFq did mzFpFre" :`i ,bp dirWi§©§¨©£¨¨¨¥
dY` xn`PW ,miwiCSd lM KxcM§¤¤¨©©¦¦¤¤¡©©¨

."WCwOd oFr z` E`UY LipaE¨¤¦§¤£©¦§¨
ìäàä àeä ,íëì íéøeñnä¯oxd`W ©§¦¨¤¨Ÿ¤¤©£Ÿ

`NW ,oMWOd z` mixnFW Eid eipaE¨¨¨§¦¤©¦§¨¤Ÿ
.mixf FA EqpMi¦¨§¨¦

Lãwä éìëe ïçìMäå ïBøàäå¯ipAW §¨¨§©ª§¨§¥©Ÿ¤¤§¥
,m`Upl mdilr miPEnn Eid zdw§¨¨§¦£¥¤§¨§¨
zlHEn mB dzid mdilr `liOnE¦¥¨£¥¤¨§¨©¤¤

.mixf mdA ErBi `NW mzxinW§¦¨¨¤Ÿ¦§¨¤¨¦
eáLz ízà¯oFWl oEIr Kixv ©¤¥§¨¦¦§

aEzMd KxCÎlr `Ed ilE`e ,"EaWY"¥§§©©¤¤©¨
EaWY crFn ld` gztE" :dl ,g `xwIe©¦§¨¤©Ÿ¤¥¥§
cIdÎiazMn cg`aE ."'ebe dlile mnFi¨¨©§¨§¤¨¦¦§¥©¨

."EaEWY" zcTEpn Ff daiY¥¨§¤¤¨

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

òbì àaä øæ ìk ìò eøéäæúå¯d`xE §©§¦©¨¨©¨¦©§¥
WCwOd zxinXW" :e ,b lirl i"Wx©¦§¥¤§¦©©¦§¨
FnM ,xf axwi `NW [oxd` lr=] eilr̈¨©©£Ÿ¤Ÿ¦§©¨§
KY` Lia` ziaE LipaE dY` xn`PW¤¤¡©©¨¨¤¥¨¦¦¨
ElNd mIelde ,WCwOd oFr z` E`UY¦§¤£©¦§¨§©§¦¦©¨

oirIqn."FzF` §©§¦
éðáe äzàåEíéðäkä Yúà eàNz §©¨¨¤©Ÿ£¦¦§¤

íëúpäk ïBòäøeñî dðéàL Y £§ª©§¤¤¥¨§¨
íéââBMä íiåìä eøéäæúå ,íiåìì©§¦¦§©§¦©§¦¦©§¦

.íëúãBáòa íëéìà eòbé àlL¯ ¤Ÿ¦§£¥¤©£©§¤
"LipaE dY`"W xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤©¨¨¤

.mipdMd mY`e :FWExiRa dxez ¥§©¤©Ÿ£¦
(a)éçà úà íâåEéðáe ïBLøb éða Y §©¤©¤§¥¥§§¥

éøøî¯mr eia` ziAn `EdW zdw iM §¨¦¦§¨¤¦¥¨¦¦
ixxnE oFWxBmdW mdipaE ,Eid iel ipA ¥§§¨¦§¥¥¦¨§¥¤¤¥

mig` mi`xwp zdw lW mig` ipA§¥©¦¤§¨¦§¨¦©¦
)m"`x(lW "Lig`" m`xTW dGn K` .©¦¤¤§¨¨©¤¤

lW micFc ipA Eid mdW s` ,oxd ©̀£Ÿ©¤¥¨§¥¦¤
o`M "Lig`" WExiRW xnFl Kixv ,eia`̈¦¨¦©¤¥©¤¨

.LiaFxw oFWNn `Ed¦§§¤
eåléåeøaçúéå Y¯oFWNn "EeNi" §¦¨§¦§©§¦¨¦§

"og ziel" FnkE .xEAig)h ,` ilyn(, ¦§¦§©¥
i"WxaE)my(d`x la` ."og lW xEAig" §©¦¦¤¥£¨§¥

`Ed "Lilr EeNie"W a ,ck oiNEg i"Wx©¦¦¤§¦¨¨¤

.WEOiW oFWNn¦§¦
íb øéäæäì ,íëéìà¯ÎiazM dAxdA £¥¤§©§¦©§©§¥¦§¥

."mB" miqxFB `l miqEtcE cï§¦Ÿ§¦©
íä]¯oFW`x qEtcA `qxiBd oM ¥¥©¦§¨¦§¦

.m"`xaE¨§¥
íäéìà áø÷lî íéøfä úà¯`l ¤©¨¦¦¦§©£¥¤Ÿ

,dxdf` DzF`A mkil` ExAgzIW¤¦§©§£¥¤§¨©§¨¨
iM ,dPEdM zcFarA miIeld z` xidfdl§©§¦¤©§¦¦©£©§¨¦
dxEqn dPEdMd zcFar oi` miIeld©§¦¦¥£©©§¨§¨
wx .DA mixidfOd md Eidi Ki`e ,mdl̈¤§¥¦§¥©©§¦¦¨©
oiprA mkil` ExAgzIW ,FWExiR¥¤¦§©§£¥¤§¦§©
mixdfEn mY`W FnMW ,dxdf`d̈©§¨¨¤§¤©¤§£¦
`NW ,mkl mixf mdW ,miIeld xidfdl§©§¦©§¦¦¤¥¨¦¨¤¤Ÿ
,`l m`e ,dPEdM zcFarl mkil` ErBi¦§£¥¤©£©§¨§¦Ÿ
mB Eidi oM ,mkzPEdM oFr z` E`UY¦§¤£§©§¤¥¦§©
,mil`xUId xidfdl mixdfEn miIeld©§¦¦§£¦§©§¦©¦§§¥¦
zcFarl axwNn ,mdl mixf mdW¤¥¨¦¨¤¦¦§©©£©
z` mbe :xn` ENi`M df ixde ,dIel§¦¨©£¥¤§¦¨©§©¤
Lilr EeNie LY` axwd iel dHn Lig ©̀¤©¥¥¦©§¥¦§§¦¨¨¤

mzcFar oFr z` z`Ul)m"`x(. ¨¥¤££¨¨
EeúøLéåíéøòMä úøéîLa Y¯Epid ¦¨§¦§¦©©§¨¦©§

LEzxWIW `le ,mzcFarA LEzxWIW¤§¨§©£¨¨§Ÿ¤§¨§
LzcFarA)ixtq(. ©£¨§

ïéøaæb íäî úBpîìe¯lr miPEnnd §©¥¤¦§¨¦©§¦©

WCwOAW zFxvF`d)` ,bi zeixed i"yx(. ¨¨¤©¦§¨
ïéìkøîàå¯eiRÎlr ,FNEM xn` oFWl ©£©§¨¦§¨©©¦

WcTd KxFv lM KYgp)` ,fp migqt i"yx(. ¤§¨¨¤©Ÿ¤
mdW ck ,ap dinxi i"Wx d`xE§¥©¦¦§§¨¤¥
dxfrd zFgYtOW ,"sQd ixnFW"§¥©©¤©§§¨£¨¨

.odl zFxEqnb dxez §¨¤
(c)íëéìà áø÷é àì øæåíëúà Y §¨Ÿ¦§©£¥¤¤§¤

Ck ìò øéäæî éðà¯dxdf` Ff oi`W £¦©§¦©¨¤¥©§¨¨
oipr dn iM ,Eaxwi `NW mnvr mixGl©¨¦©§¨¤Ÿ¦§§¦¨¦§©
zxAcnd Ff dWxtA mixfl dxdf ©̀§¨¨§¨¦§¨¨¨©§©¤¤
zxinW lr miEEive mipdMd zxdf`A§©§¨©©Ÿ£¦§¦¨©§¦©
dxdf` FGW WxiR okl ,WCwOd©¦§¨¨¥¥©¤©§¨¨
`NW mixGd z` ExidfIW mipdMl©Ÿ£¦¤©§¦¤©¨¦¤Ÿ

dlrnl iM ,dPEdM zcFarl Eaxwi)weqt ¦§§©£©§¨¦§©§¨
`(dYre ,miIeld ExidfIW mxidfd¦§¦¨¤©§¦©§¦¦§©¨

mil`xUId ExidfIW mxidfd¦§¦¨¤©§¦©¦§§¥¦
)m"`x(.d dxez

(d)óö÷ ãBò äéäé àìåBîk Y §Ÿ¦§¤¤¤§
øák äéäL¯"cFr" Edfe)ixtq(. ¤¨¨§¨§¤

øîàpL¯.`i ,fi lirl ¤¤¡©§¥
"óöwä àöé ék"¯svTd mXW s`e ¦¨¨©¤¤§©¤¨©¤¤

,WCwOl mixf zqipM llbA `vi `lŸ¨¨¦§©§¦©¨¦©¦§¨
mxn`A l`xUi ipA zPElY llbA `N ¤̀¨¦§©§©§¥¦§¨¥§¨§¨
xnFl Kixv ,"'d mr z` mYnd mY`"©¤£¦¤¤©¨¦©



gxwעח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה מּתנה"). ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mr dxEWw dzid Ff dPElYW oeiMW¤¥¨¤§¨¨§¨§¨¦
gxw zwFlgnlr zxFhTd zxhwde ©£¤Ÿ©§©§¨©©§¤©

did `vIW svTd mB ixd ,mixf ici§¥¨¦£¥©©¤¤¤¨¨¨¨
zFPElY dOke dOM ixdW ,KkA xEWẅ§¨¤£¥©¨§©¨§
l`xUi ipA lr svTd `vi `NW Eid̈¤Ÿ¨¨©¤¤©§¥¦§¨¥

)iaxd t"r(:bp ,` lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥
izevnM dUrY m` ± svw didi `le"§Ÿ¦§¤¤¤¦©£¤§¦§¨¦
mixf EqpMiW e`l m`e ,svw didi `lŸ¦§¤¤¤§¦¨¤¦¨§¨¦
EpivOW FnM ,svw didi ,Ff mzcFarA©£¨¨¦§¤¤¤§¤¨¦
Îlre ."'ebe svTd `vi iM gxw dUrnA§©£¥Ÿ©¦¨¨©¤¤§©
zwFlgnl KWndAX dn oaEn mB df iR¦¤©¨©¤§¤§¥§©£¤
l`xUi ipA mi`A ,dtbOde gxwŸ©§©©¥¨¨¦§¥¦§¨¥
l` axTd lM .. EpreB od" dprhA§©£¨¥¨©§¨©¨¥¤
Epiad md mBW ixd ,"'ebe 'd oMWn¦§©£¥¤©¥¥¦
dqipMl dxEWw dzid dtbOdW¤©©¥¨¨§¨§¨©§¦¨

.zEWxA `NW WCwOle dxez ©¦§¨¤Ÿ¦§
(e)íéðúð äðzî íëììBëé Y ¨¤©¨¨§ª¦¨

èBéãä ìL íëúãBáòì¯"mkl" xnFlM ©£©§¤¤¤§§©¨¤
did ,oMW oeike ,"mkzcFarl" FWExiR¥©£©§¤§¥¨¤¥¨¨

KxFvl `NW dcFarl s` xnFl oYip¦¨©©©£¨¤Ÿ§¤
"hFicd lW" `N` WcTd)cecl likyn(. ©Ÿ¤¤¨¤¤§

"'äì" :øîBì ãeîìz¯mipEzp mdW ©§©©¤¥§¦
.'dl `idW dcFarl wx mkl̈¤©©£¨¤¦©

ì äìòîì LøônL BîkøîL §¤§Ÿ̈§©§¨¦§Ÿ
.ïéìkøîàå ïéøaæb ,úøîLî¯a wEqR ¦§¤¤¦§¨¦©£©§¨¦¨

.mW i"WxaEf dxez §©¦¨
(f)äðzî úãáòäðzîa Y¯:WExiR £Ÿ©©¨¨§©¨¨¥

lW dcFar `le ,dpYn `idW dcFar£¨¤¦©¨¨§Ÿ£¨¤
dpYn)m"`x(ixaC z` Wxtn o"Anxde . ©¨¨§¨©§©§¨¥¤¦§¥

axTd xGde" eixg` aYkp okNW ,i"Wx©¦¤¨¥¦§©©£¨§©¨©¨¥
,dxEnB dpYn mkl `idW xnFl ,"znEi¨©¤¦¨¤©¨¨§¨
.dzin aIEgn didi axTd xGd iM cr©¦©¨©¨¥¦§¤§¨¦¨

íëì äézúð¯"oY`" xn`PW s`W §©¦¨¨¤¤©¤¤¡©¤¥
xar oFWlA FWxtn ,cizr oFWlA¦§¨¦§¨§¦§¨¨
ozp xaM ixdW ,"mkl diYzp"§©¦¨¨¤¤£¥§¨¨©

.mdlg dxez ¨¤
(g)Eì ézúð äpä éðàå.äçîNa Y ©£¦¦¥¨©¦§§¦§¨
ìäæ àeä äçîN ïBL¯."dPd" zaiY §¦§¨¤¥©¦¥

mFwn lkA `NW i"Wx oFWNn rnWnE©§©¦§©¦¤Ÿ§¨¨
`N` ,dgnU oFWl `Ed "dPd" oFWl§¦¥§¦§¨¤¨

oM xnFl KIXW mFwnA)cec ixac(. §¨¤©¨©¥
Eàøå Eúàø÷ì àöBé àeä äpä" Bîk§¦¥¥¦§¨¤§¨£

"Baìa çîNå¯.ci ,c zFnW §¨©§¦§
Cìîì ìLî¯rECn x`an df lWnA ¨¨§¤¤§¨¨¤§¨¥©©

aEzMd iM ,dgnU oFWlA xn`p¤¡©¦§¦§¨¦©¨
lr xErxr cFr didi `NW FxVan§©§¤Ÿ¦§¤¦§©

dPEdMd)i"gp(. ©§¨
àìå áúë àìå ,BáäBàì äãN ïúpL¤¨©¨¤§£§Ÿ¨©§Ÿ
ãçà àa ,ïéàkøòa äìòä àìå íúç̈©§Ÿ¤¡¨§©§¨¦¨¤¨
Bì øîà ,äãOä ìò åéìò øòøòå§¦§¥¨¨©©¨¤¨©
øòøòéå àáé äöøiL éî ìk :Cìnä©¤¤¨¦¤¦§¤¨Ÿ¦©§¥
Eì íúBçå áúBë éðéøä ,Ecâðì§¤§¤£¥¦¥§¥§

ïéàkøòa äìòîe¯cre ziA mFwn ©£¤§©§¨¦§¥©©
mirEaw mipIC)a ,i oihib i"yx(FnIwl , ©¨¦§¦§©§

oznizgA)` ,`i w"en i"yx(. ©£¦¨¨
ãâðk øòøòå çø÷ àaL éôì ,ïàk óà©¨§¦¤¨Ÿ©§¦§¥§¤¤
ïúðå áeúkä àa ,äpäkä ìò ïøäà©£Ÿ©©§ª¨¨©¨§¨©

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׂשראל

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äpäk úBðzî òaøàå íéøNò Bì¯ ¤§¦§©§©©§§ª¨
` :WCwOA xUr ,ode(a ,dndA z`Hg( §¥¤¤©¦§¨©©§¥¨

b ,sFrd z`Hg(c ,i`Ce mW`(mW` ©©¨¨¨©©¨¨
d ,iElY(e ,xEAv inlW igaf(onW bFl ¨¦§¥©§¥¦¤¤

f ,rxFvn lW(g ,mgNd iYW(mgl ¤§¨§¥©¤¤¤¤
h ,mipRd(i ,zFgpn ixiW(xzFn ©¨¦§¨¥§¨©

` :milWExiA rAx` .xnFrd(xFkA ¨¤©§©¦¨©¦§
a ,dndA(b ,mixEMA(dcFYn mxEOd §¥¨¦¦©¨¦¨

c ,xifp li`e(xUr .miWcw zFxFr §¥¨¦¨¨¦¤¤
` :milEaBA(a ,dnExY(znExY ©§¦§¨§©

b ,xUrn(c ,dNg(d ,fBd ziW`x( ©£¥©¨¥¦©¥
zFpYn)daiwe miigl rFxf(e ,(oFicR ©¨§©§¨©¦§¥¨¦§
f ,oAd(g ,xFng xhR oFicR(dcU ©¥¦§¤¤£§¥

h ,minxg(i ,dGEg` dcU(xBd lfB £¨¦§¥£¨¤¤©¥
)a ,blw oileg t"r m"`x(.

"íìBò çìî úéøá"a¯wEqR oOwl ¦§¦¤©¨§©¨¨
zixA zxM" :mW i"WxaE ,hioxd` mr §©¦¨¨©§¦¦©£Ÿ

Fpi`W glOl dzExMd zixAM ..©§¦©§¨©¤©¤¥
."mlFrl gixqn©§¦©§¨

ïàëì Bæ äLøt äëîñð Cëìe¯ §¨¦§§¨¨¨¨§¨
mixUr zpizp lr iEEiSd ,xnFlM§©©¦©§¦©¤§¦

`l oxd`l zFpYn rAx`exn`p §©§©©¨§©£ŸŸ¤¡©
Fl EpYip md `N` ,gxw dUrn xg`l§©©©£¥Ÿ©¤¨¥¦§
lM zEIhxtA EpnPW FnM ,xarA xaM§¨¤¨¨§¤¦§¦§¨¦¨
aEzMX dnE ,onFwnA zFpYOdn zg ©̀©¥©©¨¦§¨©¤¨

FWExiR ,"Ll iYzp dPd ip`e"xaMW ©£¦¦¥¨©¦§¥¤§¨

Ff dWxR aEzMd KnQX dnE ,Ll iYzp̈©¦§©¤¨©©¨¨¨¨
xnFl icM Edf ,gxw zwFlgnl§©£¤Ÿ©¤§¥©
gln zixa"A mipdMl EpYip zFpYOdW¤©©¨¦§©Ÿ£¦¦§¦¤©

xrxrl zExWt` `ll ,"mlFr)iaxd(. ¨§Ÿ¤§¨§©§¥
zF`Hg" :a ,cn migaf i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦©¨
dWxRA mixEn`d x`WE zFnW`e©£¨§¨¨£¦©¨¨¨
,FnFwnA cg`e cg` lM aizM `icdA§¤§¨§¦¨¤¨§¤¨¦§
ipRn ,o`M oxd`l aEzMd Fl oxCqe§¦§¨©¨§©£Ÿ¨¦§¥
lr eilr xrxrW gxw lW FYwlgn©£ª§¤Ÿ©¤¦§¥¨¨©
FzaFhl :xnF` hFicd lWn ,dPEdMd©§¨§©¤§¥§¨

."FzxR lbx dxAWp¦§§¨¤¤¨¨
éúîeøz úøîLîéøö äzàL YC ¦§¤¤§Ÿ¨¤©¨¨¦

ìäøäèa ïøîL¯zAW i"Wx mB d`x §¨§¨§¨¢¨§¥©©¦©¨
dnExYd lr dxidfd dxFYd" :` ,ci©¨¦§¦¨©©§¨
zxnWn z` aizkC ,dxdhA DxnWl§¨§¨§¨¢¨¦§¦¤¦§¤¤

."iznExY§Ÿ¨
äçLîìälãâì Y¯oFWl `le §¨§¨¦§ª¨§Ÿ§

WOn dgiWn)m"`x(opinBxznE . §¦¨©¨§©§§¦©
dNEcbl Epide ,"Eaxl")` ,`v migaf i"yx(. ¦§§©§¦§¨

iYzp LzPEdkA Ll iYzPW zFpYn lM̈©¨¤¨©¦§¦§¨§¨©¦
dNEcbl Ll)a ,alw oileg i"yx(mB d`xE . §¦§¨§¥©

Wnl" :hk ,hk zFnW i"Wx± dg ©¦§§¨§¨
:` ,dn dirWi i"WxaE ."odA lCBzdl§¦§©¥¨¤§©¦§©§¨
diExw dNEcB mW lM"¨¥§¨§¨

."dgiWnh dxez §¦¨
(h)Làä ïîúøè÷ä øçàì Y ¦¨¥§©©©§¨©

íéMàä¯,W`d xg`n :xn` ENi`M ¨¦¦§¦¨©¥©©¨¥
oi`W ,W`A ExhwEIW xg`l xnFlM§©§©©¤§§¨¥¤¥
zxhwd xg` `N` mdA oikFf mipdMd©Ÿ£¦¦¨¤¤¨©©©§¨©
la` .Ekf `w DFaB oglXnC ,oixEn`d̈¥¦§¦ª§©¨©¨¨£¨
ipRn ,W`A oixhwPd ozF`n Wxtl oi ¥̀§¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥¦§¥
mixEni`dn mikFf mpi` mipdMdW¤©Ÿ£¦¥¨¦¥¨¥¦
DFaBl EvwEd xaMW ,W`d KFzAW¤§¨¥¤§¨§©¨©

)m"`x(.
íðaø÷ ìkøeaö éîìL éçáæ ïBâk Y ¨¨§¨¨§¦§¥©§¥¦

¯mdW ,zxvr iUaM [ipW] EpidC§©§§¥¦§¥£¤¤¤¥
s` ,dxfrA lFk`l ,miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¤¡¨£¨¨©
mFil milk`p ixdW ,minlW mdW¤¥§¨¦¤£¥¤¡¨¦§

dlile)a ,alw oilege ` ,k zegpn i"yx(. ¨©§¨
íîLàå íúàhç íúçðîY ¦§¨¨©¨¨©£¨¨

BòîLîk¯oAxwe z`Hg oAxw ,dgpn §©§¨¦§¨¨§©©¨§¨§©
.mW`̈¨

éì eáéLé øLàøbä ìæb äæ Y¯zOW £¤¨¦¦¤¥¤©¥¤¥
,odMl FpzFp lfFBdW ,miWxFi Fl oi`e§¥§¦¤©¥§©Ÿ¥

daWd FA aEzke)g ,d lirl(mW`d" : §¨£¨¨¨¨¨
EdGW mW i"WxaE ,"odMl 'dl aWEOd©¨©©Ÿ¥§©¦¨¤¤

.WnFgde oxTdi dxez ©¤¤§©¤
(i)'Bâå epìëàz íéLãwä Lã÷aY §Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤§

ïéìëàð ïéàL íéLã÷ éLã÷ ìò ãnì¦¥©¨§¥¨¨¦¤¥¤¡¨¦
äøæòa àlà¯,"miWcTd WcwA" Edfe ¤¨¨£¨¨§¤§Ÿ¤©¢¨¦

WCEwn xzFi mFwnA lk`p `EdW¤¤¡¨§¨¥§¨
miNw miWcw zlik` mFwOn)`"eb(s`e . ¦§£¦©¨¨¦©¦§©



עט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה מּתנה"). ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mr dxEWw dzid Ff dPElYW oeiMW¤¥¨¤§¨¨§¨§¨¦
gxw zwFlgnlr zxFhTd zxhwde ©£¤Ÿ©§©§¨©©§¤©

did `vIW svTd mB ixd ,mixf ici§¥¨¦£¥©©¤¤¤¨¨¨¨
zFPElY dOke dOM ixdW ,KkA xEWẅ§¨¤£¥©¨§©¨§
l`xUi ipA lr svTd `vi `NW Eid̈¤Ÿ¨¨©¤¤©§¥¦§¨¥

)iaxd t"r(:bp ,` lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥
izevnM dUrY m` ± svw didi `le"§Ÿ¦§¤¤¤¦©£¤§¦§¨¦
mixf EqpMiW e`l m`e ,svw didi `lŸ¦§¤¤¤§¦¨¤¦¨§¨¦
EpivOW FnM ,svw didi ,Ff mzcFarA©£¨¨¦§¤¤¤§¤¨¦
Îlre ."'ebe svTd `vi iM gxw dUrnA§©£¥Ÿ©¦¨¨©¤¤§©
zwFlgnl KWndAX dn oaEn mB df iR¦¤©¨©¤§¤§¥§©£¤
l`xUi ipA mi`A ,dtbOde gxwŸ©§©©¥¨¨¦§¥¦§¨¥
l` axTd lM .. EpreB od" dprhA§©£¨¥¨©§¨©¨¥¤
Epiad md mBW ixd ,"'ebe 'd oMWn¦§©£¥¤©¥¥¦
dqipMl dxEWw dzid dtbOdW¤©©¥¨¨§¨§¨©§¦¨

.zEWxA `NW WCwOle dxez ©¦§¨¤Ÿ¦§
(e)íéðúð äðzî íëììBëé Y ¨¤©¨¨§ª¦¨

èBéãä ìL íëúãBáòì¯"mkl" xnFlM ©£©§¤¤¤§§©¨¤
did ,oMW oeike ,"mkzcFarl" FWExiR¥©£©§¤§¥¨¤¥¨¨

KxFvl `NW dcFarl s` xnFl oYip¦¨©©©£¨¤Ÿ§¤
"hFicd lW" `N` WcTd)cecl likyn(. ©Ÿ¤¤¨¤¤§

"'äì" :øîBì ãeîìz¯mipEzp mdW ©§©©¤¥§¦
.'dl `idW dcFarl wx mkl̈¤©©£¨¤¦©

ì äìòîì LøônL BîkøîL §¤§Ÿ̈§©§¨¦§Ÿ
.ïéìkøîàå ïéøaæb ,úøîLî¯a wEqR ¦§¤¤¦§¨¦©£©§¨¦¨

.mW i"WxaEf dxez §©¦¨
(f)äðzî úãáòäðzîa Y¯:WExiR £Ÿ©©¨¨§©¨¨¥

lW dcFar `le ,dpYn `idW dcFar£¨¤¦©¨¨§Ÿ£¨¤
dpYn)m"`x(ixaC z` Wxtn o"Anxde . ©¨¨§¨©§©§¨¥¤¦§¥

axTd xGde" eixg` aYkp okNW ,i"Wx©¦¤¨¥¦§©©£¨§©¨©¨¥
,dxEnB dpYn mkl `idW xnFl ,"znEi¨©¤¦¨¤©¨¨§¨
.dzin aIEgn didi axTd xGd iM cr©¦©¨©¨¥¦§¤§¨¦¨

íëì äézúð¯"oY`" xn`PW s`W §©¦¨¨¤¤©¤¤¡©¤¥
xar oFWlA FWxtn ,cizr oFWlA¦§¨¦§¨§¦§¨¨
ozp xaM ixdW ,"mkl diYzp"§©¦¨¨¤¤£¥§¨¨©

.mdlg dxez ¨¤
(g)Eì ézúð äpä éðàå.äçîNa Y ©£¦¦¥¨©¦§§¦§¨
ìäæ àeä äçîN ïBL¯."dPd" zaiY §¦§¨¤¥©¦¥

mFwn lkA `NW i"Wx oFWNn rnWnE©§©¦§©¦¤Ÿ§¨¨
`N` ,dgnU oFWl `Ed "dPd" oFWl§¦¥§¦§¨¤¨

oM xnFl KIXW mFwnA)cec ixac(. §¨¤©¨©¥
Eàøå Eúàø÷ì àöBé àeä äpä" Bîk§¦¥¥¦§¨¤§¨£

"Baìa çîNå¯.ci ,c zFnW §¨©§¦§
Cìîì ìLî¯rECn x`an df lWnA ¨¨§¤¤§¨¨¤§¨¥©©

aEzMd iM ,dgnU oFWlA xn`p¤¡©¦§¦§¨¦©¨
lr xErxr cFr didi `NW FxVan§©§¤Ÿ¦§¤¦§©

dPEdMd)i"gp(. ©§¨
àìå áúë àìå ,BáäBàì äãN ïúpL¤¨©¨¤§£§Ÿ¨©§Ÿ
ãçà àa ,ïéàkøòa äìòä àìå íúç̈©§Ÿ¤¡¨§©§¨¦¨¤¨
Bì øîà ,äãOä ìò åéìò øòøòå§¦§¥¨¨©©¨¤¨©
øòøòéå àáé äöøiL éî ìk :Cìnä©¤¤¨¦¤¦§¤¨Ÿ¦©§¥
Eì íúBçå áúBë éðéøä ,Ecâðì§¤§¤£¥¦¥§¥§

ïéàkøòa äìòîe¯cre ziA mFwn ©£¤§©§¨¦§¥©©
mirEaw mipIC)a ,i oihib i"yx(FnIwl , ©¨¦§¦§©§

oznizgA)` ,`i w"en i"yx(. ©£¦¨¨
ãâðk øòøòå çø÷ àaL éôì ,ïàk óà©¨§¦¤¨Ÿ©§¦§¥§¤¤
ïúðå áeúkä àa ,äpäkä ìò ïøäà©£Ÿ©©§ª¨¨©¨§¨©

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׂשראל

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äpäk úBðzî òaøàå íéøNò Bì¯ ¤§¦§©§©©§§ª¨
` :WCwOA xUr ,ode(a ,dndA z`Hg( §¥¤¤©¦§¨©©§¥¨

b ,sFrd z`Hg(c ,i`Ce mW`(mW` ©©¨¨¨©©¨¨
d ,iElY(e ,xEAv inlW igaf(onW bFl ¨¦§¥©§¥¦¤¤

f ,rxFvn lW(g ,mgNd iYW(mgl ¤§¨§¥©¤¤¤¤
h ,mipRd(i ,zFgpn ixiW(xzFn ©¨¦§¨¥§¨©

` :milWExiA rAx` .xnFrd(xFkA ¨¤©§©¦¨©¦§
a ,dndA(b ,mixEMA(dcFYn mxEOd §¥¨¦¦©¨¦¨

c ,xifp li`e(xUr .miWcw zFxFr §¥¨¦¨¨¦¤¤
` :milEaBA(a ,dnExY(znExY ©§¦§¨§©

b ,xUrn(c ,dNg(d ,fBd ziW`x( ©£¥©¨¥¦©¥
zFpYn)daiwe miigl rFxf(e ,(oFicR ©¨§©§¨©¦§¥¨¦§
f ,oAd(g ,xFng xhR oFicR(dcU ©¥¦§¤¤£§¥

h ,minxg(i ,dGEg` dcU(xBd lfB £¨¦§¥£¨¤¤©¥
)a ,blw oileg t"r m"`x(.

"íìBò çìî úéøá"a¯wEqR oOwl ¦§¦¤©¨§©¨¨
zixA zxM" :mW i"WxaE ,hioxd` mr §©¦¨¨©§¦¦©£Ÿ

Fpi`W glOl dzExMd zixAM ..©§¦©§¨©¤©¤¥
."mlFrl gixqn©§¦©§¨

ïàëì Bæ äLøt äëîñð Cëìe¯ §¨¦§§¨¨¨¨§¨
mixUr zpizp lr iEEiSd ,xnFlM§©©¦©§¦©¤§¦

`l oxd`l zFpYn rAx`exn`p §©§©©¨§©£ŸŸ¤¡©
Fl EpYip md `N` ,gxw dUrn xg`l§©©©£¥Ÿ©¤¨¥¦§
lM zEIhxtA EpnPW FnM ,xarA xaM§¨¤¨¨§¤¦§¦§¨¦¨
aEzMX dnE ,onFwnA zFpYOdn zg ©̀©¥©©¨¦§¨©¤¨

FWExiR ,"Ll iYzp dPd ip`e"xaMW ©£¦¦¥¨©¦§¥¤§¨

Ff dWxR aEzMd KnQX dnE ,Ll iYzp̈©¦§©¤¨©©¨¨¨¨
xnFl icM Edf ,gxw zwFlgnl§©£¤Ÿ©¤§¥©
gln zixa"A mipdMl EpYip zFpYOdW¤©©¨¦§©Ÿ£¦¦§¦¤©

xrxrl zExWt` `ll ,"mlFr)iaxd(. ¨§Ÿ¤§¨§©§¥
zF`Hg" :a ,cn migaf i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦©¨
dWxRA mixEn`d x`WE zFnW`e©£¨§¨¨£¦©¨¨¨
,FnFwnA cg`e cg` lM aizM `icdA§¤§¨§¦¨¤¨§¤¨¦§
ipRn ,o`M oxd`l aEzMd Fl oxCqe§¦§¨©¨§©£Ÿ¨¦§¥
lr eilr xrxrW gxw lW FYwlgn©£ª§¤Ÿ©¤¦§¥¨¨©
FzaFhl :xnF` hFicd lWn ,dPEdMd©§¨§©¤§¥§¨

."FzxR lbx dxAWp¦§§¨¤¤¨¨
éúîeøz úøîLîéøö äzàL YC ¦§¤¤§Ÿ¨¤©¨¨¦

ìäøäèa ïøîL¯zAW i"Wx mB d`x §¨§¨§¨¢¨§¥©©¦©¨
dnExYd lr dxidfd dxFYd" :` ,ci©¨¦§¦¨©©§¨
zxnWn z` aizkC ,dxdhA DxnWl§¨§¨§¨¢¨¦§¦¤¦§¤¤

."iznExY§Ÿ¨
äçLîìälãâì Y¯oFWl `le §¨§¨¦§ª¨§Ÿ§

WOn dgiWn)m"`x(opinBxznE . §¦¨©¨§©§§¦©
dNEcbl Epide ,"Eaxl")` ,`v migaf i"yx(. ¦§§©§¦§¨

iYzp LzPEdkA Ll iYzPW zFpYn lM̈©¨¤¨©¦§¦§¨§¨©¦
dNEcbl Ll)a ,alw oileg i"yx(mB d`xE . §¦§¨§¥©

Wnl" :hk ,hk zFnW i"Wx± dg ©¦§§¨§¨
:` ,dn dirWi i"WxaE ."odA lCBzdl§¦§©¥¨¤§©¦§©§¨
diExw dNEcB mW lM"¨¥§¨§¨

."dgiWnh dxez §¦¨
(h)Làä ïîúøè÷ä øçàì Y ¦¨¥§©©©§¨©

íéMàä¯,W`d xg`n :xn` ENi`M ¨¦¦§¦¨©¥©©¨¥
oi`W ,W`A ExhwEIW xg`l xnFlM§©§©©¤§§¨¥¤¥
zxhwd xg` `N` mdA oikFf mipdMd©Ÿ£¦¦¨¤¤¨©©©§¨©
la` .Ekf `w DFaB oglXnC ,oixEn`d̈¥¦§¦ª§©¨©¨¨£¨
ipRn ,W`A oixhwPd ozF`n Wxtl oi ¥̀§¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥¦§¥
mixEni`dn mikFf mpi` mipdMdW¤©Ÿ£¦¥¨¦¥¨¥¦
DFaBl EvwEd xaMW ,W`d KFzAW¤§¨¥¤§¨§©¨©

)m"`x(.
íðaø÷ ìkøeaö éîìL éçáæ ïBâk Y ¨¨§¨¨§¦§¥©§¥¦

¯mdW ,zxvr iUaM [ipW] EpidC§©§§¥¦§¥£¤¤¤¥
s` ,dxfrA lFk`l ,miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¤¡¨£¨¨©
mFil milk`p ixdW ,minlW mdW¤¥§¨¦¤£¥¤¡¨¦§

dlile)a ,alw oilege ` ,k zegpn i"yx(. ¨©§¨
íîLàå íúàhç íúçðîY ¦§¨¨©¨¨©£¨¨

BòîLîk¯oAxwe z`Hg oAxw ,dgpn §©§¨¦§¨¨§©©¨§¨§©
.mW`̈¨

éì eáéLé øLàøbä ìæb äæ Y¯zOW £¤¨¦¦¤¥¤©¥¤¥
,odMl FpzFp lfFBdW ,miWxFi Fl oi`e§¥§¦¤©¥§©Ÿ¥

daWd FA aEzke)g ,d lirl(mW`d" : §¨£¨¨¨¨¨
EdGW mW i"WxaE ,"odMl 'dl aWEOd©¨©©Ÿ¥§©¦¨¤¤

.WnFgde oxTdi dxez ©¤¤§©¤
(i)'Bâå epìëàz íéLãwä Lã÷aY §Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤§

ïéìëàð ïéàL íéLã÷ éLã÷ ìò ãnì¦¥©¨§¥¨¨¦¤¥¤¡¨¦
äøæòa àlà¯,"miWcTd WcwA" Edfe ¤¨¨£¨¨§¤§Ÿ¤©¢¨¦

WCEwn xzFi mFwnA lk`p `EdW¤¤¡¨§¨¥§¨
miNw miWcw zlik` mFwOn)`"eb(s`e . ¦§£¦©¨¨¦©¦§©



gxwפ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:f ,e `xwIeA df oipr WxFtn xaMW¤§¨§¨¦§¨¤§©¦§¨
o`M aYkpe xfg ,"lk`i WFcw mFwnA"§¨¨¥¨¥¨©§¦§©¨

xn` ENi`M ,`aEMrlmiWcTd WcwA : §¦¨§¦¨©§Ÿ¤©¢¨¦
xEn`d z` iM ,EPOn uEg `le ,EPlk`YŸ§¤§Ÿ¦¤¦¤¨¨
devnl `EdW Wxtl oYip did `xwIeA§©¦§¨¨¨¦¨§¨¥¤§¦§¨
:o`M i"Wx azMX dn Edfe .calA¦§¨§¤©¤¨©©¦¨

"cOiloilk`p oi`W ..`N`,"dxfrA ¦¥¤¥¤¡¨¦¤¨¨£¨¨
"dxfrA oilk`p odW" `le)m"`x(. §Ÿ¤¥¤¡¨¦¨£¨¨

äpäë éøëæìe¯xn`p df oipr mB §¦§¥§ª¨©¦§¨¤¤¡©
xnFl oYip dfA mbe ,mW `xwIe xtqA§¥¤©¦§¨¨§©¨¤¦¨©
`aEMrl `N` o`M aYkp `NW¤Ÿ¦§©¨¤¨§¦¨

)m"`x(.`i dxez

(`i)íðzî úîeøzïî íøenä Y §©©¨¨©¨¦
äãBzä¯zFNg rAx`e wFWe dfg)d`x ©¨¨¤§§©§©©

ci ,f `xwie(.
íéîìMäîe¯wFWe dfg)my d`x(. ¥©§¨¦¨¤¨
øéæð ìéàîe¯zg` dNg ,dlWA rFxf ¥¥¨¦§©§¥¨©¨©©
cg` wiwxe)kÎhi ,e lirl d`x(. §¨¦¤¨

úôeðz ìëìïéðeòè elà éøäL Y §¨§Ÿ¤£¥¥§¦
äôeðz¯df lr di`xd ,xnFlM §¨§©¨§¨¨©¤

dWlXd md "mpYn znExY"W¤§©©¨¨¥©§¨
eixg` aizM ixdW ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¤£¥§¦©£¨
md dWlXd EN`e ,"zFtEpY lkl"§¨§§¥©§¨¥
mix`Fan mdW FnM ,dtEpY oipErHd©§¦§¨§¤¥§¨¦

mnFwnA)m"`x(. ¦§¨
øBäè ìkíéàîè àìå Y¯,xnFlM ¨¨§Ÿ§¥¦§©

mixFdHl dUrÎzevn Ff oi`WElk`IW ¤¥¦§©£¥©§¦¤Ÿ§
`NW mi`nhl dxdf` `N` ,FzF`¤¨©§¨¨¦§¥¦¤Ÿ
rnFW dY` od llMOW ,FzF` Elk`iŸ§¤¦§©¥©¨¥©

e`l)m"`x(Edn x`al i"Wx zpEMW F` . ¨¤©¨©©¦§¨¥©
"lMd`A o`M "lM" zaiYW ,"xFdh ¨¨¤¥©¨¨¨¨

in lM hrnl ,"xFdh [xW`] lM" xnFl©¨£¤¨§©¥¨¦
xaC" oFWNn rnWn oke .xFdh Fpi`W¤¥¨§¥©§©¦§¨¨

.KWndA `iaOW "xg ©̀¥¤¥¦©¤§¥
øçà øác¯dOkA K` ."lM" Edn ¨¨©¥©¨©§©¨

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

mYrcl iM ,"xg` xaC" miqxFB§¦¨¨©¥¦§©§¨
zaiYn cnlp `l oFW`xd WExiRd©¥¨¦Ÿ¦§¨¦¥©

."lM"¨
BzLà úBaøì ,"øBäè ìk"¯Edfe ¨¨§©¦§§¤

.FYW` Ff FziaE ,"LziaA xFdh lM"¨¨§¥§¥¦§
wEqRAW ipRn ,FYW` zFAxl KxvEde§§©§©¦§¦§¥¤©¨
i"Wx d`xE ."LizFpale" wx WxFtn§¨©§¦§¤§¥©¦
± LziaA xFdh lM" :a ,ct zFgpn§¨¨¨§¥§
`Ed oke ."micare miWp ENit` rnWn©§©£¦¨¦©£¨¦§¥
i"Wx d`xE .gi wEqR oOwl i"WxA§©¦§©¨¨§¥©¦
zlkF` odM zW`e" :`i ,ak `xwIe©¦§¨§¥¤Ÿ¥¤¤
,[FRqM oipw] dGd `xwOd on dnExzA¦§¨¦©¦§¨©¤¦§©©§
cnl cFre ,FRqM oipw `id s`W¤©¦¦§©©§§¨©
'ebe LziaA xFdh lM xg` `xwOn¦¦§¨©¥¨¨§¥§

."ixtQAai dxez ©¦§¥
(ai)íúéLàøäìBãb äîeøz àéä Y ¥¦¨¦§¨§¨

¯DA xn`PW)c ,gi mixac(LpbC ziW`x" : ¤¤¡©¨¥¦§¨§
"Lxdvie LWFxiY)m"`x(.bi dxez ¦§§¦§¨¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו, ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו .לּמלח, ְְִֵֶֶַַַַָ

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçkY ©£¥©§¨§©¨¦
íéîìL ìL¯z`Hg lW `le ¤§¨¦§Ÿ¤©¨

)calA dlile mFil milk`PW(ipRn , ¤¤¡¨¦§¨©§¨¦§¨¦§¥
`EdW ,miNw miWcw cFnll WIW¤¥¦§¢¨¦©¦¤
,minlXd mdW miNw miWcTn ,xFkAd©§¦¢¨¦©¦¤¥©§¨¦
iWcTn miNw miWcw cnlp `le§Ÿ¦§©¢¨¦©¦¦¨§¥

z`Hgd `EdW ,miWcw)ixtq(. ¢¨¦¤©©¨
íéðäkì íéìëàpL¯i"Wx mB d`x ¤¤¡¨¦©Ÿ£¦§¥©©¦

lk`p Fpi` mY xFkaC" :a ,hv zenai¦§¨¥¤¡¨
didi mxUaE DiA aizkC ,mipdMl `N ¤̀¨©Ÿ£¦¦§¦¥§¨¨¦§¤

."dtEpYd dfgM Kl̈©£¥©§¨
íäéLðì¯`i wEqR i"WxA lirlcM. ¦§¥¤§¦§¥§©¦¨

ì íäéãáòìe íäéðáìåíéîé éðL §¦§¥¤§©§¥¤¦§¥¨¦
ì ìëàð øBëaä óà ,ãçà äìéìåéðL §©§¨¤¨©©§¤¡¨¦§¥

ãçà äìéìå íéîé¯mipWA gzR ¨¦§©§¨¤¨¨©¦§©¦
mini ipWle 'eke mipdMl milk`p)( ¤¡¨¦©Ÿ£¦§¦§¥¨¦

mini ipWl lk`PW) cg`A mIqe(ipRn , §¦¥§¤¨¤¤¡¨¦§¥¨¦¦§¥
xEACA oOwlckE ,WECigd xTir EdGW¤¤¦©©¦§¦§©¨©¦
azM "mgpn zxFz"aE .df ixg`NW¤§©£¥¤§©§©¥¨©
lW mEIq Fpi` ,"'ek lk`p xFkAd s`"W¤©©§¤¡¨¥¦¤
oaEn ikdÎe`lA iM] mcFTd rhTd©¤©©¥¦§¨¨¦¨
,[minlWM lk`p xFkAdW eixaCn¦§¨¨¤©§¤¡¨¦§¨¦
:df ixg`NW rhTl dnCwd `Ed `N ¤̀¨©§¨¨©¤©¤§©£¥¤
z` xiMfd `l okle) "'eke didi Ll"§¦§¤§¨¥Ÿ¦§¦¤
mipdMl lk`p xFkAd s` lW hxRd©§¨¤©©§¤¡¨©Ÿ£¦

'eke mdiWpl(dOl xnFlM ,s`xFkAd ¦§¥¤§©¨¨©©§

mFi `le) minlWM mini ipWl lk`p¤¡¨¦§¥¨¦¦§¨¦§Ÿ
dcFzM cg`("didi Ll" aEzMW ipRn ? ¤¨§¨¦§¥¤¨§¦§¤

.'eke
äéäé Eìãnìå àáé÷ò éaø àa Y¯ §¦§¤¨©¦£¦¨§¦¥

`aiwr iAx ,xnFlM .` ,fp migaf .ixtq¦§¥§¨¦§©©¦£¦¨
ipWl lk`p xFkAd rECn x`al `Ä§¨¥©©©§¤¡¨¦§¥

cg` dlile mini)iaxd(. ¨¦§©§¨¤¨
éñBäúøçà äéåä áeúkä Eì ó¯ ¦§©¨£¨¨©¤¤

`lC ,"didi Ll" `xwC DitiqA§¥¥¦§¨§¦§¤§¨
didi" DiWixA aizM `dC ,Kixhvi ¦̀§§¦§¨§¦§¥¥¦§¤

"KN)my i"yx(. ¨
äãBz ìL ÷BLå äæçk :øîàú àlL¤ŸŸ©§¨¤§¤¨

äìéìå íBéì àlà ìëàð BðéàL¯ ¤¥¤¡¨¤¨§¨©§¨
dcFY lW wFWe dfgl zn`A ,xnFlM§©¤¡¤§¨¤§¤¨
hrEn YqtzC ,FWiTdl mikixv Ep`̈§¦¦§©¦§¨©§¨¨
aEW aEzMd xn`W dGn la` ,YqtŸ©§¨£¨¦¤¤¨©©¨
aEzMd Fl siqFd ,"didi Ll" FtFqA§§¦§¤¦©¨
WTidA Fl d`Ad Ff FnM zxg` died£¨¨©¤¤§©¨¨§¤¥

)my migaf i"yx t"r(zxg` died rnWnC ,§©§©£¨¨©¤¤
FGn uEg)`"rx ,gk zexeka i"yx(Ep`W , ¦¤¨

,Flile cg`d mFId lr FzF` oiWiTn©¦¦©©¨¤¨§¥
cg` dlile mini ipW Eidie)m"`x(la` . §¦§§¥¨¦§©§¨¤¨£¨

z`f cnFNW k ,eh mixaC i"Wx d`x§¥©¦§¨¦¤¥Ÿ
FhgW m`"W ,"dpWA dpW" wEqRdn¥©¨¨¨§¨¨¤¦§¨
mFie mFId FzF` FlkF` ,FzpW sFqA§§¨§©§
ipWl lk`PW cOl ,zxg` dpXn cg ¤̀¨¦¨¨©¤¤¦¥¤¤¡¨¦§¥

x`Azp xaM la` ."cg` dlile minï¦§©§¨¤¨£¨§¨¦§¨¥
x`al i"Wx lW FMxC `Ed oMW¤¥©§¤©¦§¨¥
FzF`A mzErnWnl m`zdA miwEqRd©§¦§¤§¥§©§¨¨§
xg` mFwnA Wxtn m` s` ,mFwn̈©¦§¨¥§¨©¥

.xg` otF`Ahi dxez §¤©¥
(hi)íéLãwä úîeøz ìkdúaçî Y Ÿ§Ÿ©¢¨¦¥¦¨¨

Bæ äLøt ìL¯wEqR lirl i"Wx d`x ¤¨¨¨§¥©¦§¥¨
:FtFqA giw `wqR ixtq oFWl d`xE .g§¥§¦§¥¦§¨§
hxFtE dNgYA llFMW zFIWxR Wi"¥¨¨¦¤¥©§¦¨¥
Ffe ,sFQA llFke dNgYA hxFR ,sFQA©¥©§¦¨§¥©§
hxFtE sFQA DllFke dNgYA DllFM§¨©§¦¨§§¨©¥

."Frvn`A§¤§¨
èøôe óBqa dììëe älçza dììk§¨¨©§¦¨§¨¨©¥¥

òöîàa¯Ll l`xUi ipa iWcw lkl" ¨¤§©§¨¨§¥§¥¦§¨¥§
"dgWnl mipEzp)g weqt(df"e ,llM ± §¦§¨§¨¨©§¤

"W`d on miWcTd WcTn Ll didi¦§¤§¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥
)h weqt(,Dnvr iptA dpYn lM hxR ±¥¥¨©¨¨¦§¥©§¨

"miWcwd znExY lMe")df weqt(xfg ± §Ÿ§Ÿ©¢¨¦¨©
llke)a ,iw w"a i"yx(. §¨©

íìBò çìî úéøaíò úéøa úøk Y §¦¤©¨¨©§¦¦
ïøäà¯"zixA" zaiY df WExitl ©£Ÿ§¥¤¥©§¦

Ll 'd iptl `id" zFaiYd lr zaqEn¤¤©©¥¦¦§¥§
,`Ad xEACAW WExiRl ENi`e ,"'ebe§¦©¥¤©¦©¨

zixA" zaiY,"gln" lr zaqEn " ¥©§¦¤¤©¤©
.mdipWl zWxcp `idW `vnpe§¦§¨¤¦¦§¤¤¦§¥¤

úà àéøáîe íi÷úîe àéøaä øáãa§¨¨©¨¦¦§©¥©§¦¤



פי gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:f ,e `xwIeA df oipr WxFtn xaMW¤§¨§¨¦§¨¤§©¦§¨
o`M aYkpe xfg ,"lk`i WFcw mFwnA"§¨¨¥¨¥¨©§¦§©¨

xn` ENi`M ,`aEMrlmiWcTd WcwA : §¦¨§¦¨©§Ÿ¤©¢¨¦
xEn`d z` iM ,EPOn uEg `le ,EPlk`YŸ§¤§Ÿ¦¤¦¤¨¨
devnl `EdW Wxtl oYip did `xwIeA§©¦§¨¨¨¦¨§¨¥¤§¦§¨
:o`M i"Wx azMX dn Edfe .calA¦§¨§¤©¤¨©©¦¨

"cOiloilk`p oi`W ..`N`,"dxfrA ¦¥¤¥¤¡¨¦¤¨¨£¨¨
"dxfrA oilk`p odW" `le)m"`x(. §Ÿ¤¥¤¡¨¦¨£¨¨

äpäë éøëæìe¯xn`p df oipr mB §¦§¥§ª¨©¦§¨¤¤¡©
xnFl oYip dfA mbe ,mW `xwIe xtqA§¥¤©¦§¨¨§©¨¤¦¨©
`aEMrl `N` o`M aYkp `NW¤Ÿ¦§©¨¤¨§¦¨

)m"`x(.`i dxez

(`i)íðzî úîeøzïî íøenä Y §©©¨¨©¨¦
äãBzä¯zFNg rAx`e wFWe dfg)d`x ©¨¨¤§§©§©©

ci ,f `xwie(.
íéîìMäîe¯wFWe dfg)my d`x(. ¥©§¨¦¨¤¨
øéæð ìéàîe¯zg` dNg ,dlWA rFxf ¥¥¨¦§©§¥¨©¨©©
cg` wiwxe)kÎhi ,e lirl d`x(. §¨¦¤¨

úôeðz ìëìïéðeòè elà éøäL Y §¨§Ÿ¤£¥¥§¦
äôeðz¯df lr di`xd ,xnFlM §¨§©¨§¨¨©¤

dWlXd md "mpYn znExY"W¤§©©¨¨¥©§¨
eixg` aizM ixdW ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¤£¥§¦©£¨
md dWlXd EN`e ,"zFtEpY lkl"§¨§§¥©§¨¥
mix`Fan mdW FnM ,dtEpY oipErHd©§¦§¨§¤¥§¨¦

mnFwnA)m"`x(. ¦§¨
øBäè ìkíéàîè àìå Y¯,xnFlM ¨¨§Ÿ§¥¦§©

mixFdHl dUrÎzevn Ff oi`WElk`IW ¤¥¦§©£¥©§¦¤Ÿ§
`NW mi`nhl dxdf` `N` ,FzF`¤¨©§¨¨¦§¥¦¤Ÿ
rnFW dY` od llMOW ,FzF` Elk`iŸ§¤¦§©¥©¨¥©

e`l)m"`x(Edn x`al i"Wx zpEMW F` . ¨¤©¨©©¦§¨¥©
"lMd`A o`M "lM" zaiYW ,"xFdh ¨¨¤¥©¨¨¨¨

in lM hrnl ,"xFdh [xW`] lM" xnFl©¨£¤¨§©¥¨¦
xaC" oFWNn rnWn oke .xFdh Fpi`W¤¥¨§¥©§©¦§¨¨

.KWndA `iaOW "xg ©̀¥¤¥¦©¤§¥
øçà øác¯dOkA K` ."lM" Edn ¨¨©¥©¨©§©¨

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

mYrcl iM ,"xg` xaC" miqxFB§¦¨¨©¥¦§©§¨
zaiYn cnlp `l oFW`xd WExiRd©¥¨¦Ÿ¦§¨¦¥©

."lM"¨
BzLà úBaøì ,"øBäè ìk"¯Edfe ¨¨§©¦§§¤

.FYW` Ff FziaE ,"LziaA xFdh lM"¨¨§¥§¥¦§
wEqRAW ipRn ,FYW` zFAxl KxvEde§§©§©¦§¦§¥¤©¨
i"Wx d`xE ."LizFpale" wx WxFtn§¨©§¦§¤§¥©¦
± LziaA xFdh lM" :a ,ct zFgpn§¨¨¨§¥§
`Ed oke ."micare miWp ENit` rnWn©§©£¦¨¦©£¨¦§¥
i"Wx d`xE .gi wEqR oOwl i"WxA§©¦§©¨¨§¥©¦
zlkF` odM zW`e" :`i ,ak `xwIe©¦§¨§¥¤Ÿ¥¤¤
,[FRqM oipw] dGd `xwOd on dnExzA¦§¨¦©¦§¨©¤¦§©©§
cnl cFre ,FRqM oipw `id s`W¤©¦¦§©©§§¨©
'ebe LziaA xFdh lM xg` `xwOn¦¦§¨©¥¨¨§¥§

."ixtQAai dxez ©¦§¥
(ai)íúéLàøäìBãb äîeøz àéä Y ¥¦¨¦§¨§¨

¯DA xn`PW)c ,gi mixac(LpbC ziW`x" : ¤¤¡©¨¥¦§¨§
"Lxdvie LWFxiY)m"`x(.bi dxez ¦§§¦§¨¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו, ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו .לּמלח, ְְִֵֶֶַַַַָ

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçkY ©£¥©§¨§©¨¦
íéîìL ìL¯z`Hg lW `le ¤§¨¦§Ÿ¤©¨

)calA dlile mFil milk`PW(ipRn , ¤¤¡¨¦§¨©§¨¦§¨¦§¥
`EdW ,miNw miWcw cFnll WIW¤¥¦§¢¨¦©¦¤
,minlXd mdW miNw miWcTn ,xFkAd©§¦¢¨¦©¦¤¥©§¨¦
iWcTn miNw miWcw cnlp `le§Ÿ¦§©¢¨¦©¦¦¨§¥

z`Hgd `EdW ,miWcw)ixtq(. ¢¨¦¤©©¨
íéðäkì íéìëàpL¯i"Wx mB d`x ¤¤¡¨¦©Ÿ£¦§¥©©¦

lk`p Fpi` mY xFkaC" :a ,hv zenai¦§¨¥¤¡¨
didi mxUaE DiA aizkC ,mipdMl `N ¤̀¨©Ÿ£¦¦§¦¥§¨¨¦§¤

."dtEpYd dfgM Kl̈©£¥©§¨
íäéLðì¯`i wEqR i"WxA lirlcM. ¦§¥¤§¦§¥§©¦¨

ì íäéãáòìe íäéðáìåíéîé éðL §¦§¥¤§©§¥¤¦§¥¨¦
ì ìëàð øBëaä óà ,ãçà äìéìåéðL §©§¨¤¨©©§¤¡¨¦§¥

ãçà äìéìå íéîé¯mipWA gzR ¨¦§©§¨¤¨¨©¦§©¦
mini ipWle 'eke mipdMl milk`p)( ¤¡¨¦©Ÿ£¦§¦§¥¨¦

mini ipWl lk`PW) cg`A mIqe(ipRn , §¦¥§¤¨¤¤¡¨¦§¥¨¦¦§¥
xEACA oOwlckE ,WECigd xTir EdGW¤¤¦©©¦§¦§©¨©¦
azM "mgpn zxFz"aE .df ixg`NW¤§©£¥¤§©§©¥¨©
lW mEIq Fpi` ,"'ek lk`p xFkAd s`"W¤©©§¤¡¨¥¦¤
oaEn ikdÎe`lA iM] mcFTd rhTd©¤©©¥¦§¨¨¦¨
,[minlWM lk`p xFkAdW eixaCn¦§¨¨¤©§¤¡¨¦§¨¦
:df ixg`NW rhTl dnCwd `Ed `N ¤̀¨©§¨¨©¤©¤§©£¥¤
z` xiMfd `l okle) "'eke didi Ll"§¦§¤§¨¥Ÿ¦§¦¤
mipdMl lk`p xFkAd s` lW hxRd©§¨¤©©§¤¡¨©Ÿ£¦

'eke mdiWpl(dOl xnFlM ,s`xFkAd ¦§¥¤§©¨¨©©§

mFi `le) minlWM mini ipWl lk`p¤¡¨¦§¥¨¦¦§¨¦§Ÿ
dcFzM cg`("didi Ll" aEzMW ipRn ? ¤¨§¨¦§¥¤¨§¦§¤

.'eke
äéäé Eìãnìå àáé÷ò éaø àa Y¯ §¦§¤¨©¦£¦¨§¦¥

`aiwr iAx ,xnFlM .` ,fp migaf .ixtq¦§¥§¨¦§©©¦£¦¨
ipWl lk`p xFkAd rECn x`al `Ä§¨¥©©©§¤¡¨¦§¥

cg` dlile mini)iaxd(. ¨¦§©§¨¤¨
éñBäúøçà äéåä áeúkä Eì ó¯ ¦§©¨£¨¨©¤¤

`lC ,"didi Ll" `xwC DitiqA§¥¥¦§¨§¦§¤§¨
didi" DiWixA aizM `dC ,Kixhvi ¦̀§§¦§¨§¦§¥¥¦§¤

"KN)my i"yx(. ¨
äãBz ìL ÷BLå äæçk :øîàú àlL¤ŸŸ©§¨¤§¤¨

äìéìå íBéì àlà ìëàð BðéàL¯ ¤¥¤¡¨¤¨§¨©§¨
dcFY lW wFWe dfgl zn`A ,xnFlM§©¤¡¤§¨¤§¤¨
hrEn YqtzC ,FWiTdl mikixv Ep`̈§¦¦§©¦§¨©§¨¨
aEW aEzMd xn`W dGn la` ,YqtŸ©§¨£¨¦¤¤¨©©¨
aEzMd Fl siqFd ,"didi Ll" FtFqA§§¦§¤¦©¨
WTidA Fl d`Ad Ff FnM zxg` died£¨¨©¤¤§©¨¨§¤¥

)my migaf i"yx t"r(zxg` died rnWnC ,§©§©£¨¨©¤¤
FGn uEg)`"rx ,gk zexeka i"yx(Ep`W , ¦¤¨

,Flile cg`d mFId lr FzF` oiWiTn©¦¦©©¨¤¨§¥
cg` dlile mini ipW Eidie)m"`x(la` . §¦§§¥¨¦§©§¨¤¨£¨

z`f cnFNW k ,eh mixaC i"Wx d`x§¥©¦§¨¦¤¥Ÿ
FhgW m`"W ,"dpWA dpW" wEqRdn¥©¨¨¨§¨¨¤¦§¨
mFie mFId FzF` FlkF` ,FzpW sFqA§§¨§©§
ipWl lk`PW cOl ,zxg` dpXn cg ¤̀¨¦¨¨©¤¤¦¥¤¤¡¨¦§¥

x`Azp xaM la` ."cg` dlile minï¦§©§¨¤¨£¨§¨¦§¨¥
x`al i"Wx lW FMxC `Ed oMW¤¥©§¤©¦§¨¥
FzF`A mzErnWnl m`zdA miwEqRd©§¦§¤§¥§©§¨¨§
xg` mFwnA Wxtn m` s` ,mFwn̈©¦§¨¥§¨©¥

.xg` otF`Ahi dxez §¤©¥
(hi)íéLãwä úîeøz ìkdúaçî Y Ÿ§Ÿ©¢¨¦¥¦¨¨

Bæ äLøt ìL¯wEqR lirl i"Wx d`x ¤¨¨¨§¥©¦§¥¨
:FtFqA giw `wqR ixtq oFWl d`xE .g§¥§¦§¥¦§¨§
hxFtE dNgYA llFMW zFIWxR Wi"¥¨¨¦¤¥©§¦¨¥
Ffe ,sFQA llFke dNgYA hxFR ,sFQA©¥©§¦¨§¥©§
hxFtE sFQA DllFke dNgYA DllFM§¨©§¦¨§§¨©¥

."Frvn`A§¤§¨
èøôe óBqa dììëe älçza dììk§¨¨©§¦¨§¨¨©¥¥

òöîàa¯Ll l`xUi ipa iWcw lkl" ¨¤§©§¨¨§¥§¥¦§¨¥§
"dgWnl mipEzp)g weqt(df"e ,llM ± §¦§¨§¨¨©§¤

"W`d on miWcTd WcTn Ll didi¦§¤§¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥
)h weqt(,Dnvr iptA dpYn lM hxR ±¥¥¨©¨¨¦§¥©§¨

"miWcwd znExY lMe")df weqt(xfg ± §Ÿ§Ÿ©¢¨¦¨©
llke)a ,iw w"a i"yx(. §¨©

íìBò çìî úéøaíò úéøa úøk Y §¦¤©¨¨©§¦¦
ïøäà¯"zixA" zaiY df WExitl ©£Ÿ§¥¤¥©§¦

Ll 'd iptl `id" zFaiYd lr zaqEn¤¤©©¥¦¦§¥§
,`Ad xEACAW WExiRl ENi`e ,"'ebe§¦©¥¤©¦©¨

zixA" zaiY,"gln" lr zaqEn " ¥©§¦¤¤©¤©
.mdipWl zWxcp `idW `vnpe§¦§¨¤¦¦§¤¤¦§¥¤

úà àéøáîe íi÷úîe àéøaä øáãa§¨¨©¨¦¦§©¥©§¦¤



gxwפב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß fenz 'b ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéøçà¯ltY lk`id" :e ,e aFI` d`x £¥¦§¥¦£¥¨¥¨¥
b wxR zFixFd inlWExiaE ."gln ilAn¦§¦¤©¦§©§¦¨¤¤
`lA mlFrl xWt` i`" :d dkld£¨¨¦¤§¨¨¨§Ÿ

."gln¤©
çìî úéøaäúeøkä úéøak Y §¦¤©©§¦©§¨

íìBòì çéøñî BðéàL çìnì¯d`xE ©¤©¤¥©§¦©§¨§¥
gln zixAW mWM" :a ,blw oiNEg i"Wx©¦¦§¥¤§¦¤©
`l Ff KM ,zzaFW Dpi ¥̀¨¤¤¨Ÿ

."zFAWYk dxez ¦§
(k)íëBúa Eì äéäé àì ÷ìçåóà Y §¥¤Ÿ¦§¤§§¨©

äfaa¯oiprl iM ,ux`d zGaA Epid ©¦¨©§§¦©¨¨¤¦§¦§©

`l mvx`A" xn`p xaM ,ux`A wlgd©¥¤¨¨¤§¨¤¡©§©§¨Ÿ
"lgpz)m"`x(.`k dxez ¦§¨
(bk)íäåíiåìä Y¯zNgzA mixMfPd §¥©§¦¦©¦§¨¦¦§¦©

"iel ipale" `k wEqtA oiprd)m"`x(mbe , ¨¦§¨§¨§¦§¥¥¦§©
care" cigi oFWlA wEqRd zNgzA¦§¦©©¨¦§¨¦§¨©
.miIeldn cg` lkl dpEMde ,"`Ed ieNd©¥¦§©©¨¨§¨¤¨¥©§¦¦
íäéìòL ,ìàøNé ìL "íðBò eàNé"¦§£¨¤¦§¨¥¤£¥¤

íäéìà úLbî íéøfä øéäæäì¯ §©§¦©¨¦¦¤¤£¥¤
.a wEqR i"WxA lirlcMck dxez §¦§¥§©¦¨

(ck)äîeøz 'äì eîéøé øLàY £¤¨¦©§¨
Bàø÷ áeúkä¯.xUrOl ©¨§¨©©£¥

epnî LéøôiL ãò "äîeøz"¯,ieNd §¨©¤©§¦¦¤©¥¦
.ek wEqR oOwlcM§¦§©¨¨
øNòî úîeøz¯zpEke .mipdMl §©©£¥©Ÿ£¦§©¨©

xEQi` lW FxcB EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¦§¤¦
`EdW ,xUrn znExzl lEaHd xUrn©£¥©¨¦§©©£¥¤
znExY EPOn Wixtdl aEIgd ipRn `lŸ¦§¥©¦§©§¦¦¤§©
axFrn xaM df xUrnAW `N` ,xUrn©£¥¤¨¤§©£¥¤§¨§¨
,xUrn znExY FAW ixiUr wlgA§¥¤£¦¦¤§©©£¥
xExiA `N` Dpi` ieNd zNErtE§©©¥¦¥¨¤¨¥
xUrOAW dnExYd wlg lW dlCade§©§¨¨¤¥¤©§¨¤©©£¥

)iaxd(.dk dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ

היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ
וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹטֹובה,

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦
ïøbäíëlL øNòî úîeøz Y¯ ©Ÿ¤§©©£¥¤¨¤

."mkznExY" EdGW¤¤§©§¤
ïéáiçå ,íéàîèìå íéøæì äøeñà£¨§¨¦§¦§¥¦§©¨¦

äúéî äéìò¯mi`nHd od rnWn ¨¤¨¦¨©§©¥©§¥¦
d`xE .ok iptl mxiMfdW mixGd ode§¥©¨¦¤¦§¦¨¦§¥¥§¥
dnExY lkF`d iAB h ,ak `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©¥¨¥§¨
iciA dzinA `EdW sEBd z`nEhA§§©©¤§¦¨¦¥
E`iVde" :fh wEqR mW i"WxaE ,minẄ©¦§©¦¨¨§¦¦
mlk`A oFr Eprhi mnvr z` ,mzF`¨¤©§¨¦§£¨§¨§¨
dnExY mWl ElCaEdW ,mdiWcw z ¤̀¨§¥¤¤§§§¥§¨
oFr mzq ixde ,"odilr Exq`pe EWcwe§¨§§¤¤§£¥¤©£¥§¨£

minW iciA dzin Epid dnW`)iaxd(. ©§¨©§¦¨¦¥¨©¦
:úàø÷pL ,äìBãb äîeøúk ,Lîçå§Ÿ¤¦§¨§¨¤¦§¥

ïøbä ïî ïâc úéLàø¯i"Wx mB d`x ¥¦¨¨¦©Ÿ¤§¥©©¦
Epid ,oxBd on obCM" :` ,`l oiHiB¦¦©¨¨¦©Ÿ¤©§
l`xUIW obC ziW`x ,dlFcB dnExY§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¨¥
znExY aEzMd WiTde ,FpxBn Wixtn©§¦¦¨§§¦¦©¨§©

dfÎKxCÎlre ."dlFcB dnExzl xUrn©£¥¦§¨§¨§©¤¤¤
i"WxaE a ,cp zFgpn i"WxA `Ed§©¦§¨§©¦

.a ,gp zFxFkA§
á÷iä ïî äàìîëåúîeøúk Y §©§¥¨¦©¨¤¦§©

.íéá÷éä ïî úìhpä øäöéå LBøéz¦§¦§¨©¦¤¤¦©§¨¦
ì ,"äàìî"äàeáz ìeMa ïBL §¥¨§¦§¨

úàlîúpL¯zFnW i"Wx mB d`x ¤¦§©¥§¥©©¦§
`NnzYWM ± Lz`ln" :gk ,ak§¥¨§§¤¦§©¥
o`MW s`e ."lXAzdl Lz`EaY§¨§§¦§©¥§©¤¨
mW mlv` l`WEd ,onWe oiiA xAEcn§¨§©¦§¤¤§©¤§¨¥

d`EaYd on df)awri zlgp(liMUn"aE . ¤¦©§¨§©§¦
oFWl KIW awiA mBW azM "cecl§¨¦¨©¤©§¤¤©¨§
z`EazM" :l wEqR oOwlcM ,d`EaY§¨§¦§©¨¨¦§©
,ai dpXd W`x i"Wx mB d`xE ."awi¤¤§¥©©¦Ÿ©¨¨
aizkC ,d`EaY oiiExw WFxize obC" :a¨¨§¦§¦§¨¦§¦

."awi z`Eazke oxB z`EazM¦§©Ÿ¤§¦§©¨¤
úbä éðôlL øBaä àeä ,"á÷é"¯ ¤¤©¤¦§¥©©

.miapr mikxFC FAW¤§¦£¨¦

BëBúì ãøBé ïéiäL¯i"Wx mB d`x ¤©©¦¥§§¥©©¦
`Ed `xwOAW awi lM" :a ,er `nFi¨¨¤¤¤©¦§¨
miaprd oi` mWe ,zBd iptNW xFAd©¤¦§¥©©§¨¥¨£¨¦

."oiId `N` mipEzp§¦¤¨©©¦
ì ìëåàeä ò÷ø÷ úøéôç "á÷é" ïBL §¨§¤¤£¦©©§©

¯awi `xwp onXd lW xFAd mB okle§¨¥©©¤©¤¤¦§¨¤¤
EwiWde" :ck ,a l`FiA EpivOW FnkE)§¤¨¦§¥§¥¦

"xdvie WFxiY miawid(okle , ©§¨¦¦§¦§¨§¨¥
FWExiR ,"awId on d`lnke"§©§¥¨¦©¨¤¥
mB d`xE ."xdvie WFxiY znExzM"¦§©¦§¦§¨§¥©
`xwOAW awi lM" :a ,d dirWi i"Wx©¦§©§¨¨¤¤¤©¦§¨
:` ,hn dMEq i"WxaE ."`Ed xFA oFWl§§©¦¨

."xEtg xFA `Ed awi"¤¤¨
"Cìnä éá÷é" ïëå¯.i ,ci dixkf §¥¦§¥©¤¤§©§¨

Bkìî øôçL äøéôç ñeðé÷Bà íé àeä¨§¨£¦¨¤¨©©§
íìBò ìL¯`iad mW dixkf i"WxA ¤¨§©¦§©§¨¨¥¦

.dcB` Wxcn mWA df WExiRgk dxez ¥¤§¥¦§©©¨¨



פג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß fenz 'b ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéøçà¯ltY lk`id" :e ,e aFI` d`x £¥¦§¥¦£¥¨¥¨¥
b wxR zFixFd inlWExiaE ."gln ilAn¦§¦¤©¦§©§¦¨¤¤
`lA mlFrl xWt` i`" :d dkld£¨¨¦¤§¨¨¨§Ÿ

."gln¤©
çìî úéøaäúeøkä úéøak Y §¦¤©©§¦©§¨

íìBòì çéøñî BðéàL çìnì¯d`xE ©¤©¤¥©§¦©§¨§¥
gln zixAW mWM" :a ,blw oiNEg i"Wx©¦¦§¥¤§¦¤©
`l Ff KM ,zzaFW Dpi ¥̀¨¤¤¨Ÿ

."zFAWYk dxez ¦§
(k)íëBúa Eì äéäé àì ÷ìçåóà Y §¥¤Ÿ¦§¤§§¨©

äfaa¯oiprl iM ,ux`d zGaA Epid ©¦¨©§§¦©¨¨¤¦§¦§©

`l mvx`A" xn`p xaM ,ux`A wlgd©¥¤¨¨¤§¨¤¡©§©§¨Ÿ
"lgpz)m"`x(.`k dxez ¦§¨
(bk)íäåíiåìä Y¯zNgzA mixMfPd §¥©§¦¦©¦§¨¦¦§¦©

"iel ipale" `k wEqtA oiprd)m"`x(mbe , ¨¦§¨§¨§¦§¥¥¦§©
care" cigi oFWlA wEqRd zNgzA¦§¦©©¨¦§¨¦§¨©
.miIeldn cg` lkl dpEMde ,"`Ed ieNd©¥¦§©©¨¨§¨¤¨¥©§¦¦
íäéìòL ,ìàøNé ìL "íðBò eàNé"¦§£¨¤¦§¨¥¤£¥¤

íäéìà úLbî íéøfä øéäæäì¯ §©§¦©¨¦¦¤¤£¥¤
.a wEqR i"WxA lirlcMck dxez §¦§¥§©¦¨

(ck)äîeøz 'äì eîéøé øLàY £¤¨¦©§¨
Bàø÷ áeúkä¯.xUrOl ©¨§¨©©£¥

epnî LéøôiL ãò "äîeøz"¯,ieNd §¨©¤©§¦¦¤©¥¦
.ek wEqR oOwlcM§¦§©¨¨
øNòî úîeøz¯zpEke .mipdMl §©©£¥©Ÿ£¦§©¨©

xEQi` lW FxcB EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¦§¤¦
`EdW ,xUrn znExzl lEaHd xUrn©£¥©¨¦§©©£¥¤
znExY EPOn Wixtdl aEIgd ipRn `lŸ¦§¥©¦§©§¦¦¤§©
axFrn xaM df xUrnAW `N` ,xUrn©£¥¤¨¤§©£¥¤§¨§¨
,xUrn znExY FAW ixiUr wlgA§¥¤£¦¦¤§©©£¥
xExiA `N` Dpi` ieNd zNErtE§©©¥¦¥¨¤¨¥
xUrOAW dnExYd wlg lW dlCade§©§¨¨¤¥¤©§¨¤©©£¥

)iaxd(.dk dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ

היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ
וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹטֹובה,

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦
ïøbäíëlL øNòî úîeøz Y¯ ©Ÿ¤§©©£¥¤¨¤

."mkznExY" EdGW¤¤§©§¤
ïéáiçå ,íéàîèìå íéøæì äøeñà£¨§¨¦§¦§¥¦§©¨¦

äúéî äéìò¯mi`nHd od rnWn ¨¤¨¦¨©§©¥©§¥¦
d`xE .ok iptl mxiMfdW mixGd ode§¥©¨¦¤¦§¦¨¦§¥¥§¥
dnExY lkF`d iAB h ,ak `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©¥¨¥§¨
iciA dzinA `EdW sEBd z`nEhA§§©©¤§¦¨¦¥
E`iVde" :fh wEqR mW i"WxaE ,minẄ©¦§©¦¨¨§¦¦
mlk`A oFr Eprhi mnvr z` ,mzF`¨¤©§¨¦§£¨§¨§¨
dnExY mWl ElCaEdW ,mdiWcw z ¤̀¨§¥¤¤§§§¥§¨
oFr mzq ixde ,"odilr Exq`pe EWcwe§¨§§¤¤§£¥¤©£¥§¨£

minW iciA dzin Epid dnW`)iaxd(. ©§¨©§¦¨¦¥¨©¦
:úàø÷pL ,äìBãb äîeøúk ,Lîçå§Ÿ¤¦§¨§¨¤¦§¥

ïøbä ïî ïâc úéLàø¯i"Wx mB d`x ¥¦¨¨¦©Ÿ¤§¥©©¦
Epid ,oxBd on obCM" :` ,`l oiHiB¦¦©¨¨¦©Ÿ¤©§
l`xUIW obC ziW`x ,dlFcB dnExY§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¨¥
znExY aEzMd WiTde ,FpxBn Wixtn©§¦¦¨§§¦¦©¨§©

dfÎKxCÎlre ."dlFcB dnExzl xUrn©£¥¦§¨§¨§©¤¤¤
i"WxaE a ,cp zFgpn i"WxA `Ed§©¦§¨§©¦

.a ,gp zFxFkA§
á÷iä ïî äàìîëåúîeøúk Y §©§¥¨¦©¨¤¦§©

.íéá÷éä ïî úìhpä øäöéå LBøéz¦§¦§¨©¦¤¤¦©§¨¦
ì ,"äàìî"äàeáz ìeMa ïBL §¥¨§¦§¨

úàlîúpL¯zFnW i"Wx mB d`x ¤¦§©¥§¥©©¦§
`NnzYWM ± Lz`ln" :gk ,ak§¥¨§§¤¦§©¥
o`MW s`e ."lXAzdl Lz`EaY§¨§§¦§©¥§©¤¨
mW mlv` l`WEd ,onWe oiiA xAEcn§¨§©¦§¤¤§©¤§¨¥

d`EaYd on df)awri zlgp(liMUn"aE . ¤¦©§¨§©§¦
oFWl KIW awiA mBW azM "cecl§¨¦¨©¤©§¤¤©¨§
z`EazM" :l wEqR oOwlcM ,d`EaY§¨§¦§©¨¨¦§©
,ai dpXd W`x i"Wx mB d`xE ."awi¤¤§¥©©¦Ÿ©¨¨
aizkC ,d`EaY oiiExw WFxize obC" :a¨¨§¦§¦§¨¦§¦

."awi z`Eazke oxB z`EazM¦§©Ÿ¤§¦§©¨¤
úbä éðôlL øBaä àeä ,"á÷é"¯ ¤¤©¤¦§¥©©

.miapr mikxFC FAW¤§¦£¨¦

BëBúì ãøBé ïéiäL¯i"Wx mB d`x ¤©©¦¥§§¥©©¦
`Ed `xwOAW awi lM" :a ,er `nFi¨¨¤¤¤©¦§¨
miaprd oi` mWe ,zBd iptNW xFAd©¤¦§¥©©§¨¥¨£¨¦

."oiId `N` mipEzp§¦¤¨©©¦
ì ìëåàeä ò÷ø÷ úøéôç "á÷é" ïBL §¨§¤¤£¦©©§©

¯awi `xwp onXd lW xFAd mB okle§¨¥©©¤©¤¤¦§¨¤¤
EwiWde" :ck ,a l`FiA EpivOW FnkE)§¤¨¦§¥§¥¦

"xdvie WFxiY miawid(okle , ©§¨¦¦§¦§¨§¨¥
FWExiR ,"awId on d`lnke"§©§¥¨¦©¨¤¥
mB d`xE ."xdvie WFxiY znExzM"¦§©¦§¦§¨§¥©
`xwOAW awi lM" :a ,d dirWi i"Wx©¦§©§¨¨¤¤¤©¦§¨
:` ,hn dMEq i"WxaE ."`Ed xFA oFWl§§©¦¨

."xEtg xFA `Ed awi"¤¤¨
"Cìnä éá÷é" ïëå¯.i ,ci dixkf §¥¦§¥©¤¤§©§¨

Bkìî øôçL äøéôç ñeðé÷Bà íé àeä¨§¨£¦¨¤¨©©§
íìBò ìL¯`iad mW dixkf i"WxA ¤¨§©¦§©§¨¨¥¦

.dcB` Wxcn mWA df WExiRgk dxez ¥¤§¥¦§©©¨¨



gxwפד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד .ּתחּלה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ízà íb eîéøz ïkBîk Y ¥¨¦©©¤§
íäéá÷iîe íðøbî íéîéøî ìàøNiL¤¦§¨¥§¦¦¦¨§¨¦¦§¥¤

¯dlFcB dnExY)`"eb(wEqRA WxFtnM , §¨§¨©§¨©¨
oxBd on obCM" df iptNWd`lnkeon ¤¦§¥¤©¨¨¦©Ÿ¤§©§¥¨¦

"awIdwEqRd mr xAEgn `Ed df itlE , ©¨¤§¦¤§¨¦©¨
s`e ."mY` mB EnixY oM" EpiptNW¤§¨¥¥¨¦©©¤§©
mr wEaC `EdW WxiR dlrnNW¤§©§¨¥©¤¨¦
mkl aWgpe" ,eiptNW `xwOd©¦§¨¤§¨¨§¤§©¨¤
dAxd Wi iM ,DniY df oi` ,"mkznExY§©§¤¥¤¥©¦¥©§¥
mdixg`lE mdiptl miWxcPW zF`xwn¦§¨¤¦§¨¦¦§¥¤§©£¥¤

)m"`x(.
ék ,íëlL øNònî "ízà íb eîéøz"¨¦©©¤¦©£¥¤¨¤¦

ëúìçð àeäí¯`EdW siqFdl KxvEd ©£©§¤§©§¦¤
oiA oFinCd dGW xnFl icM ,mzlgp©£¨¨§¥©¤¤©¦§¥
l`xUi ici lr dlFcB dnExY zpizp§¦©§¨§¨©§¥¦§¨¥
,ieNd ici lr xUrn znExY zpizpl¦§¦©§©©£¥©§¥©¥¦
dnExY mipzFp l`xUIW FnMW¤§¤¦§¨¥§¦§¨

mzlgPn)mdiawInE mpxBn(KM , ¦©£¨¨¦¨§¨¦¦§¥¤¨
xUrn znExY zzl mikixv miIeld©§¦¦§¦¦¨¥§©©£¥
,l`xUi ipAn milAwn mdW xUrOdn¥©©£¥¤¥§©§¦¦§¥¦§¨¥

mdNW dlgPd Edf iM)`"eb(.hk dxez ¦¤©©£¨¤¨¤
(hk)ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨

'ä úîeøzáeúkä äìBãb äîeøúa Y §©¦§¨§¨©¨
øaãî¯xAcn aEzMd hWRW Epid §©¥©§¤§©©¨§©¥

i"Wx WExiRn la` .dlFcB dnExzA¦§¨§¨£¨¦¥©¦
"n oM micnFNW rnWn q"XAlM ©©©§©¤§¦¥¦¨

:a ,fn zFkxA i"Wx d`x ± "'d znExY§©§¥©¦§¨
lM ,'d znExY lM z``xw i`dA aizM"§¦§©§¨¥¨§©¨
."EPOn Wixtdl miaIg FAW dnExY cv©§¨¤©¨¦§©§¦¦¤
znExY lM z`" :a ,fkw zAW i"WxA oke§¥§©¦©¨¥¨§©
oke ."FAW dnExY cv lM rnWn ,lM ,'d¨©§©¨©§¨¤§¥
,lM aizM ikdl" :a ,bi dviA i"WxA§©¦¥¨§¨¦§¦¨
,FA zlHEOd dnExY cv lkC xninl§¥©§¨©§¨©¤¤
migqtE a ,`l oiaExir i"WxaE ."oYi¦¥§©¦¥¦§¨¦
ENit` ± 'dznExYlMz` EnixY" :a ,dl¨¦¥¨§©£¦
dxEnY i"Wxd`x la` ."dlFcB dnExY§¨§¨£¨§¥©¦§¨

."dlFcB dnExY ,'d znExY" :a ,d§©§¨§¨
éøka ïäkä úà éåì íéc÷ä íàL¯ ¤¦¦§¦¥¦¤©Ÿ¥©§¦

obC EUrpe ,mgExin Edfe ,mzF` xaSW¤¨©¨§¤¥¨§©£¨¨
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ּתמּותּו: ְְַָּתחּללּו,

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

çéø ãåîòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì çø÷ úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`l)íB÷î ìëaúéáa elôà Y §¨¨£¦§¥
úBøáwä¯mixEnB oiNEg `EdW oeiM ©§¨¥¨¤¦§¦

)m"`x(.
xnFlM" xn`W dGn ,lkAEp` ,"mFwn §©¦¤¤¨©§¨¨¨

mFwnA ENit` Flk`l oYiPW micnl§¥¦¤¦©§¨§£¦§¨
ziaA ENit`" azM okle ,`nḧ¥§¨¥¨©£¦§¥
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פה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד .ּתחּלה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)ízà íb eîéøz ïkBîk Y ¥¨¦©©¤§
íäéá÷iîe íðøbî íéîéøî ìàøNiL¤¦§¨¥§¦¦¦¨§¨¦¦§¥¤
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,ci mixaC i"Wx mB d`xE ."zFxaTd©§¨§¥©©¦§¨¦
lkA Flk`l zEWx mdl ozp" :bk¨©¨¤§§¨§§¨

."mFwnal dxez ¨

(al)'Bâå àèç åéìò eàNú àìåY §Ÿ¦§¨¨¥§§
eîéøz àì íà àä¯`NW rnWn ¨¦Ÿ¨¦©§©¤Ÿ

oiPn" :`aEn ixtQA K` .llkA Enixï¦¦§¨©©¦§¥¨¦©¦
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הבשך מיאוד לבסכת נדרים ליום שני עבוד א



פו

יום ראשון - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' סיון
פרק כ מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' תמוז
פרק כ מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' תמוז
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

לשבוע פרשת קרח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 

oeiq f"k oey`x mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז ראשון יום
פרק ח  ,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"
zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd zernyn

lk ly xewnde xzeia
z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦
éeàø ïéàL íépè÷§©¦¤¥¨

,íáäàì?dnl jk lke §©£¨
úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©
íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcämc`l yiyk ± ©©©
mb z`hazn ,zrc xzei
jxr ixwi mixacl ezad`

t ezrc m`e ;xzei,dzeg
mixacl `id ezad` mb

ody iptn ± zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt
.zrce lkyn zekynpúBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥
,äáLçnä úBiúBàåzeize`d ytpa zexvep zecnd on - §¦©©£¨¨

,daygnd ly milndeBà ,úáäBàL øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨¤¤¤
éà.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì Cze`a odny ± ¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦

.zecna dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnay zeize`dìëáe§¨
áLçì äàéánä äcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨©§¦¨©£Ÿ

.Bæ äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçîdcnd ± ©£¨¨¦¨¦©¨¤©£¨¨
,dze` dignd `id efd daygnd z` d`iadyúBiúBàîe¥¦

äáLçnä,ayeg mc`dy ±,øeacä úBiúBà úBëLîð- ©©£¨¨¦§¨¦©¦
,xacn mc`dyïäå,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçly ± §¥©¨©¨

.xaec mc`dy xeacd zeize`äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥
.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãväly xac ± ©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥

`eaz jlnd zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
,lreta dyrna exeaic iciÎlrBîöòa äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤§©§

øác äæéà`edy dn z` ± ¥¤¨¨
dxwnay ± zeyrl ayeg
dxe`kl jixv df oi` df
`l` ,xeaicd jxc xearl
:dyrnl cin daygnn
dyrn zeyrl ayeg `ed
xaqen ,eze` dyer `ede
dxwna mby ,oldl cin
zeigde gekdy ick ,dfk
,dyrnl daygnn e`eai
exari mdy gxkdd on
efk dcixie zelylzyd
dpyiy dcixid znbeca
xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©

,äîLpì óebämyk - ©©§¨¨
oia zeezyd mey oi`y
jiiy `l jk ,dnypl sebd
zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd
gekd iabl ,dyrna
mi`haznd zeigde
zeige gekdyke ;xeaica
mevnv gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd

;xeaicay gekd xy`n daxda lecbøeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦
,äáLçnä úBiúBàì,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - §¦©©£¨¨

iabl xeaicd zeize`l jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi`
,daygnd zeize`äcnä úeäîì äáLçnä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©©£¨¨§¨©¦¨

,dúBà äiçîe da úLaìîä`id dcndy ,lirl xen`k - ©§ª¤¤¨§©¨¨
jxr mey daygnl oi`y jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd

,dcnd iabl llkäîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©©¦¨§©¥©¨§¨
Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
oi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ±
:dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
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א.6. קיא, תהלים



פז oeiq f"k oey`x mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז ראשון יום
פרק ח  ,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"
zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd zernyn

lk ly xewnde xzeia
z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦
éeàø ïéàL íépè÷§©¦¤¥¨

,íáäàì?dnl jk lke §©£¨
úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©
íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcämc`l yiyk ± ©©©
mb z`hazn ,zrc xzei
jxr ixwi mixacl ezad`

t ezrc m`e ;xzei,dzeg
mixacl `id ezad` mb

ody iptn ± zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt
.zrce lkyn zekynpúBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥
,äáLçnä úBiúBàåzeize`d ytpa zexvep zecnd on - §¦©©£¨¨

,daygnd ly milndeBà ,úáäBàL øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨¤¤¤
éà.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì Cze`a odny ± ¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦

.zecna dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnay zeize`dìëáe§¨
áLçì äàéánä äcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨©§¦¨©£Ÿ

.Bæ äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçîdcnd ± ©£¨¨¦¨¦©¨¤©£¨¨
,dze` dignd `id efd daygnd z` d`iadyúBiúBàîe¥¦

äáLçnä,ayeg mc`dy ±,øeacä úBiúBà úBëLîð- ©©£¨¨¦§¨¦©¦
,xacn mc`dyïäå,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçly ± §¥©¨©¨

.xaec mc`dy xeacd zeize`äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥
.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãväly xac ± ©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥

`eaz jlnd zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
,lreta dyrna exeaic iciÎlrBîöòa äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤§©§

øác äæéà`edy dn z` ± ¥¤¨¨
dxwnay ± zeyrl ayeg
dxe`kl jixv df oi` df
`l` ,xeaicd jxc xearl
:dyrnl cin daygnn
dyrn zeyrl ayeg `ed
xaqen ,eze` dyer `ede
dxwna mby ,oldl cin
zeigde gekdy ick ,dfk
,dyrnl daygnn e`eai
exari mdy gxkdd on
efk dcixie zelylzyd
dpyiy dcixid znbeca
xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©

,äîLpì óebämyk - ©©§¨¨
oia zeezyd mey oi`y
jiiy `l jk ,dnypl sebd
zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd
gekd iabl ,dyrna
mi`haznd zeigde
zeige gekdyke ;xeaica
mevnv gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd

;xeaicay gekd xy`n daxda lecbøeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦
,äáLçnä úBiúBàì,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - §¦©©£¨¨

iabl xeaicd zeize`l jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi`
,daygnd zeize`äcnä úeäîì äáLçnä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©©£¨¨§¨©¦¨

,dúBà äiçîe da úLaìîä`id dcndy ,lirl xen`k - ©§ª¤¤¨§©¨¨
jxr mey daygnl oi`y jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd

,dcnd iabl llkäîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©©¦¨§©¥©¨§¨
Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
oi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ±
:dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
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א.6. קיא, תהלים



oeiqפח g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח שני יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl
iabl xeaicl jke ,dcnd
iabl dyrnle ,daygnd

.xeaicäæ ìëå,`ed ± §¨¤
ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨
ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨

úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦
:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©

owfd epax xiaqi ± d"awd
jk lk `ed ± `ad wxta
`idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk eiabl

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iabl,øîBì eðéäå§©§©
äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd
úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ± ¤§¦©¦¤
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàkzeigd ± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤

`id ,daygnd zeize`nyúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦
Bæ äáLçî äëLîð ïänLlky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨

ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d
ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ± ¤
úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷îopyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ± §©¦
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd
ÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
xzeia oezgzdny dnke
oeilrd iabl (diyr)
jxrke ,(dnkg) xzeia
- dnkg iabl diyr oiay
úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©
àéäL ,äîëçä úìòîe©£©©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaL,oky - ¤§¨¨¨
zxitq zece` xaecn o`k
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥¥§©§¥©©¨§¨©

àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça,diyr iabl dnkgd zennex ± §¦©©¤¨£¦¨¤¦
`idúeîîBø,ly ±úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥©§§

-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨©¨
úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøä¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥

.õ÷ ïéà ãò elàk̈¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø
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כד.1. קד, תהלים

oeiq h"k iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שלישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±éelòå äìòî Cøãa§¤¤©£¨§¦
,áøzeqgiizd elit` - ©

ji` oiivl ick dnkgl
dlrnl `edÎjexa `ed
epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk§©¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦

,Búeäî Bà Búîëç- ¨§¨¨
oipra miynzyn ixd o`k
dlily ly ote`a dpadd
xyt`Îi`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl

,d"awd zece` jk xnel jiiy `l z`fñçéúî äâOää ïéðò ék¦¦§©©©¨¨¦§©¥
ìôBðåwx ±,BâéOäì øLôàL øîBì ,ìëNå äîëç øác ìò §¥©§©¨§¨¨¥¤©¤¤§¨§©¦

-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨©¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-CeøaiC ¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨
,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììk- §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨

iptn z`feék,d"awd ±øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL ¨¨¤¦¤§¨§©¦§¥©

éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥
òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò,dl` mixac ±éôì ,Bì ÷çöé Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©¦§©§¦

úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦

,íéãia úñtúpämi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb xac - ©¦§¤¤©¨©¦
,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel
`id dnkgdy xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jkÎlkmicia.Lnî äëëå§¨¨©¨
-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨
úâøãî àeä-Ceøä©§¥©
äiNòk äâOääå ìëOä©¥¤§©©¨¨©£¦¨
elôàå ,Lnî úéîLb©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOämi`vnp ± ©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra
,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦
äîëç úâøãî elôàå©£¦©§¥©¨§¨

äàlòdnkgd ± ¦¨¨
mleray ,dpeilrd

,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤
,ílklke mi`xapd lk - ª¨

,lky ipipr:áéúëãk- §¦§¦
aezky enk1:ílk"ª¨

."úéNò äîëça± §¨§¨¨¦¨
mi`xapd lk zeedzdy
,"dnkg"n `id mzeige
Îs` ,zeliv`c dnkg epiid
mb zaygp okÎitÎlr
(dpeilr) d`lir dnkg
iabl diyrk zeliv`ay
ila `ed d"awd ik ,d"awd
dnkgn dlrnl jxr
`l `linn ± zeliv`ay
Îi`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eciÎlry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúka,dnkgd oipr el miqgiin oky ixd -eðéîëç íâå ©¨§©£¨¥
k äëøáì-íðBøëæ,äîëçä úìòîe úâøãî Bì ep`edy - ¦§¨¦§¨¨¦©§¥©©£©©¨§¨

,mkg jxaziCøaúé epnnL ,äîëçä øB÷î àeäL íeMî eðéä©§¦¤§©¨§¨¤¦¤¦§¨¥
ìöàðå CLîð,xvepy xac ,"`xap" oeyld xn`p mi`xap iabl ± ¦§¨§¤¡¨

lv`py ,"lv`p" `ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn iable
dbixcn jxazi epnn yxtpeeflv`pedf,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaLmi`xewy dn ± ¦¨¨¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl,"ãéñç"å "íeçø"ixnbl dlrnl `edy zexnl - ©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnníéîçøä øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§¨©£¦
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäåd"awd z` mipiivny dny - §©£¨¦§¥§¨©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
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פט oeiq g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח שני יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl
iabl xeaicl jke ,dcnd
iabl dyrnle ,daygnd

.xeaicäæ ìëå,`ed ± §¨¤
ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨
ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨

úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦
:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©

owfd epax xiaqi ± d"awd
jk lk `ed ± `ad wxta
`idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk eiabl

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iabl,øîBì eðéäå§©§©
äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤

àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd
úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ± ¤§¦©¦¤
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàkzeigd ± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤

`id ,daygnd zeize`nyúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦
Bæ äáLçî äëLîð ïänLlky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨

ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d
ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ± ¤
úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷îopyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ± §©¦
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd
ÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
xzeia oezgzdny dnke
oeilrd iabl (diyr)
jxrke ,(dnkg) xzeia
- dnkg iabl diyr oiay
úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©
àéäL ,äîëçä úìòîe©£©©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaL,oky - ¤§¨¨¨
zxitq zece` xaecn o`k
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥¥§©§¥©©¨§¨©

àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça,diyr iabl dnkgd zennex ± §¦©©¤¨£¦¨¤¦
`idúeîîBø,ly ±úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥©§§

-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨©¨
úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøä¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥

.õ÷ ïéà ãò elàk̈¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò
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כד.1. קד, תהלים

oeiq h"k iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שלישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨

,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨
diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±éelòå äìòî Cøãa§¤¤©£¨§¦
,áøzeqgiizd elit` - ©

ji` oiivl ick dnkgl
dlrnl `edÎjexa `ed
epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk§©¨¨
,d"awd lr ±øLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦

,Búeäî Bà Búîëç- ¨§¨¨
oipra miynzyn ixd o`k
dlily ly ote`a dpadd
xyt`Îi`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl

,d"awd zece` jk xnel jiiy `l z`fñçéúî äâOää ïéðò ék¦¦§©©©¨¨¦§©¥
ìôBðåwx ±,BâéOäì øLôàL øîBì ,ìëNå äîëç øác ìò §¥©§©¨§¨¨¥¤©¤¤§¨§©¦

-LBãwä ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨©¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-CeøaiC ¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨
,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììk- §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨

iptn z`feék,d"awd ±øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL ¨¨¤¦¤§¨§©¦§¥©

éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå äîø äîëç Bæéà¥¨§¨¨¨©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥
òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò,dl` mixac ±éôì ,Bì ÷çöé Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©¦§©§¦

úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL¤©¦¥¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦

,íéãia úñtúpämi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb xac - ©¦§¤¤©¨©¦
,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl milekiy ,eilr xnel
`id dnkgdy xnel llk mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jkÎlkmicia.Lnî äëëå§¨¨©¨
-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨
úâøãî àeä-Ceøä©§¥©
äiNòk äâOääå ìëOä©¥¤§©©¨¨©£¦¨
elôàå ,Lnî úéîLb©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOämi`vnp ± ©¨©§¨¦
,dlecb dpad ilra
,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦
äîëç úâøãî elôàå©£¦©§¥©¨§¨

äàlòdnkgd ± ¦¨¨
mleray ,dpeilrd

,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤
,ílklke mi`xapd lk - ª¨

,lky ipipr:áéúëãk- §¦§¦
aezky enk1:ílk"ª¨

."úéNò äîëça± §¨§¨¨¦¨
mi`xapd lk zeedzdy
,"dnkg"n `id mzeige
Îs` ,zeliv`c dnkg epiid
mb zaygp okÎitÎlr
(dpeilr) d`lir dnkg
iabl diyrk zeliv`ay
ila `ed d"awd ik ,d"awd
dnkgn dlrnl jxr
`l `linn ± zeliv`ay
Îi`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eciÎlry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúka,dnkgd oipr el miqgiin oky ixd -eðéîëç íâå ©¨§©£¨¥
k äëøáì-íðBøëæ,äîëçä úìòîe úâøãî Bì ep`edy - ¦§¨¦§¨¨¦©§¥©©£©©¨§¨

,mkg jxaziCøaúé epnnL ,äîëçä øB÷î àeäL íeMî eðéä©§¦¤§©¨§¨¤¦¤¦§¨¥
ìöàðå CLîð,xvepy xac ,"`xap" oeyld xn`p mi`xap iabl ± ¦§¨§¤¡¨

lv`py ,"lv`p" `ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn iable
dbixcn jxazi epnn yxtpeeflv`pedf,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaLmi`xewy dn ± ¦¨¨¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl,"ãéñç"å "íeçø"ixnbl dlrnl `edy zexnl - ©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnníéîçøä øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§¨©£¦
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäåd"awd z` mipiivny dny - §©£¨¦§¥§¨©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù

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



oeiqצ 'l iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' רביעי יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr.ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecnaïlkL± ¤ª¨
,zecnd lkeëLîð¦§§

.Cøaúé epnî eìöàðå§¤¤§¦¤¦§¨¥
äëLîää ïéðòå Cøãå§¤¤§¦§©©©§¨¨

,úeìéöàäåcvik - §¨£¦
dnkg elv`pe ekynp
`edy ,d"awdn zecne

oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgdéàClv`pe jynp ± ¥
zecnde dnkgd oipr
dlrnly "seq oi`"n
,zecne dnkgn ixnbl

äîedlv`p zedn efi` ± ©
ly oipr dzeiday ,o`k
xac `id ,zecn e` dnkg

df xac dpd ,jxazi ez` cg`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seqÎoi`íãà" íeöîöå§¦§¨¨
,"ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦

`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr
mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne

.jxazi ez` cg` xacóBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáaáúkM äî øîBì C ¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©

:í"aîøäy ote`a od dlrnly dricide zrcdy -àeä" ¨©§©
,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -éôì ¦¦©©§§§¦

ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaLzenler - ¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§
.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤

lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
ixg` jiiy df lk ,j`
iciÎlr mvnhvn xe`dy
cr ,mipey minevnv

lkeiyyalzdl xe`d
.zeliv`ay milkaìáà£¨

äLaìäå íeöîö éìa§¦¦§§©§¨¨
ìéòì økæpäxen`k ± ©¦§¨§¥

,milka xe`d ly ,lirl
iL àìàeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©

òcnä àeäå ,òãBiä©¥©§©©¨
,"'eëåjiiy `l ,xnelk - §

ly oipr ea xnel llk
ly ote`a `l mb ,drici
rcnd `ed rceid `ed"

,"'ekeék,d"awd ±Bðéà ¦¥
òcîe úòc øãâå úðéçáa¦§¦©§¤¤©©©¨

àlà ,íBìLå-ñç ììk± §¨©§¨¤¨
,`edéelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦

elôà õ÷ ïéà ãò áø©©¥¥£¦
,äîëç øãâå úðéçaî`ede rceid `ed" ly ote`d mby - ¦§¦©§¤¤¨§¨

oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd
,jkn ixnbl dlrn dlrnl jxazi `ed dpd ± cqg lyãò©

äiNò úðéçák Cøaúé Bìöà úáLçð äîëç úðéçaL¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§¦§¨¥¦§¦©£¦¨
:(úéîLbjynp cvik ote`de jxcdy ,xn` ixd miptÎlkÎlr ©§¦

dpiidz z`f lkae ,zecne dnkg ly oipr seqÎoi` xe`n lv`pe
reci df xac ± "'eke rcnd `ed"y cr ,seqÎoi` xe` mr cg` xac

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl÷ñò eðì ïéà ,äpäå§¦¥¥¨¥¤
,úBøzñpa,seqÎoi` xe`n zexitqd elv`p cvik -df ote`ae ©¦§¨
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ly oipr dzeiday ,o`k
xac `id ,zecn e` dnkg

df xac dpd ,jxazi ez` cg`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦
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lk zllekd dpey`xd
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,"'eëåjiiy `l ,xnelk - §
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fenz '` iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  א' חמישי יום
פרק י  ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

äîìL äðeîà ïéîàäì§©£¦¡¨§¥¨
,ãç éäBîøâe eäéàc- §¦§¨¦©

"idenxb"e jxazi `ed
md ely zexitqde milkd

,cg` xacåéúBcî eðéäc§©§¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨

Bzòãåcg` xac md ± §©§
,Búeîöòå Búeäî íò¦¨§©§
úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà¥¥¦§¦©¨§¨

,ïëìå .äâOäå ìëNå- §¥¤§©¨¨§¨¥
dlrnl `edy iptn
lky ly oiprn ixnbl

,dbydeBãeçé íb©¦
åéúBcî íò ãçéúnL¤¦§©¥¦¦¨

,Cøaúé Bzàî ìéöàäL¤¤¡¦¥¦¦§¨¥
úðéçáa Bðéà ïk íb©¥¥¦§¦©

äâOäelkeiy ±âéOäì ©¨¨§©¦
éà.ïäa ãçéúî C`l` ± ¥¦§©¥¨¤

"ezgwl" yiy oipr df
.dpen`aeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§

-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥
øäfa ¯ úBøéôqä©§¦©Ÿ©
àæø" :LBãwä©¨¨¨

,"àúeðîéäîcceq - ¦§¥§¨
,dpen`däðeîàä àéäL¤¦¨¡¨

:ìëOä ïî äìòîlL- ¤§©§¨¦©¥¤
leki lkyd oi` ,oky
xyt`e ,z`f biydl

.dpen`a wx "elawl"

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
ì äìBëé àéäM äî ïæàä úàCëì ,òîL,okl ±úeLø ïzð ¤¨Ÿ¤©¤¦§¨¦§Ÿ©§¨¦¨§

úîàä éîëçì,dlawd zxez inkg ±Cøãa úBøéôña øaãì §©§¥¨¡¤§©¥¦§¦§¤¤
,ìLî-`"hily x"enc` w"k xe`iaixd "lyn" mixne`yk" : ¨¨

dfmpi`y yibcn`nbec yiy m`Îik ,(lynpd) oiprd eze`
zekiiya- mdipia lynd ihxtczekiiydl,lynpd ihxt oia

lk oi` lynpde lynd ihxtc s`Îlr) mdipia zekiiye jxr
zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi` ocic oecipa dfÎjxc

lr `ed lynd m`Îik - mxewnemcegixe`dc (mzekiiy)

dpadd liwny ynydecegida."('ek mxewna zexitqdc
eàø÷å,milaewnd ±ïúBàmya ,"zexitq"d z` ±,"úBøBà"- §¨§¨

,ielibe xe` oiprn lynäfä ìLnä éãé-ìòL éãk,xe`n ±ïáeé §¥¤©§¥©¨¨©¤¨
ïéðò úö÷ eðì,ote`e ±àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä ¨§¨¦§©©¦¤©¨¨

,åéúBcîe,"zexitq"a - ¦¨
ïéòk ìLî Cøãa àeäL¤§¤¤¨¨§¥
LîMä øBà ãeçé¦©¤¤
øeck óeb CBúaL¤§©

LîMäxe`y enk ± ©¤¤
seb jeza `vnpd ynyd

cg`zn ynyd xeckíò¦
àø÷pL LîMä óeb©¤¤¤¦§¨

,'øBàî',"yny" wx `l - ¨
`id ± "xe`n" mb `l`

.xe` dkezn dpixwnBîk§
áeúkL1øBànä úà" : ¤¨¤©¨

,"'Bâå ìãbä:xnelk - ©¨Ÿ§
,ynyd z` `xa d"awd
,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd

epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨
áeúkL Bîk ,"øBà"2øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨§¤¨

Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä,ynyd mr ± ¦§§©¤¤§ª¨¦
íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±ãçà íöò ÷ø §©§¦©¦¦¥¨©¤¤¤¨

,øéànä øBànä óeb àeäLipy my mpyiy ,xnel mewn oi` - ¤©¨©¥¦
`l` ,xe`nd on `ad "xe`"de ,envr "xe`n"d ± mixacmy

,"xe`n"d `ede ± cala cg` xac miiwøBàäå åéfä ék,md ± ¦©¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åðìïéîàäìäîéìù äðåîà
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù

êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî
àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ

úàøåàîäìåãâä'åâååéæäåõåöéðäåèùôúîäøéàîååðîî
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
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fenzצב '` iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íL,ynyd seba ±,øéànä øBànä óeb íò Lnî ãçà íöò ¨¤¤¤¨©¨¦©¨©¥¦
Bì ïéàå,eifl ±.Bîöò éðôa ììk úeàéöî íeL:xnelk ± §¥§¦§¨¦§¥©§

i`cea epyi ynyd sebay ,`ed xexa xacy zexnl ,dxe`kl
dfk ax wgxnl hytzn ynyd xe`y oeeik ixdy ± ynyd xe`

z` xi`n `edy cr
xacd i`ce ,dnc`d
ynya mb `vnp `edy
my ecegi ,`l` ± dnvr
elek `edy ote`a `ed
"xe`n"d mr cge`n
oiivl xyt` i`e ,envr
"xe`" mya my eze`
`ed oi` my ik ,"eif"e
my ± llk envrl ze`ivn
wx ze`ivna miiw
ly xewnde "xe`n"d

xe`d3.älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤
,Lnîly ecegi zece` - ©¨

`vnp `edyk ynyd xe`
,envr xe`na,äfî øúBéå§¥¦¤

xy`n xzei :xnelk -
cegil xywa xaqed
mr ynyd xe` cegi`e

,"xe`n"dìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

íìBòa Búîëçå BðBöøe§§¨§¨§¨
úeìéöàä"zexitq" ± ¨£¦

,mcegia zeliv`d mler
Búeîöòå Búeäî íò,d"awd ly ±Laìúnä ,ìBëéák ¦¨§©§¦§¨©¦§©¥

íëBúa,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvre ezedn ± §¨
,ãeçiä úéìëúa íänò ãçéúîe`ed ± jkn xzeie jky - ¦§©¥¦¨¤§©§¦©¦

`vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynyd xe` ly ecegi lynl
,ynyd sebaeìöàðå eëLîpL øçàî,"zexitq"d ±Bzàî ¥©©¤¦§§§¤¤§¥¦

.LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤¦§©§¨¥©¤¤
Càdf ixd ,`edÎjexa oliv`nle "zexitq"l qgia ±Lnî àì ©Ÿ©¨

,äæ Cøãa,ynydn hytznd xe`a `ed xacdy itk -÷ø §¤¤¤©
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî äàìôðå ä÷Bçø Cøãaly ± §¤¤§¨§¦§¨¨¥©¨¨¥¦¨§§¨¨

,d"awdeðéëøcî4,íB÷î-ìkîe .dlrp ote`a dfy zexnl - ¦©§¥¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`d lv` xy`n xzeiaìòîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©

Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå§¦§¥¦§©©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥
äìBò,dnvr ynya ezeida xe`d ±Bîöò-éðôa ììk íLa ¤§¥§¨¦§¥©§

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø,mb ±ìL åéúBcî ìk ©¥©¨§©¨¨¦¨¤

úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨
,d"awd iablelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±àlà ììk §¥¥§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrdmdy" : §©¥©¦§¨¦
,"epiide ± 'iyre dxivi d`ixaa ± 'iv`n dhnlíéðBéìò¤§¦

,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦
mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨

àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
íúBà äiçîe äeäî§©¤§©¤¨

àeä ,íâéäðîe,iciÎlr ± ©§¦¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøa¦§§¨§¨¦¨

Bzòãå,d"awd ly ± §©§
úBLaìúnä,epevx ± ©¦§©§

ly ezrce ezpia ,eznkg
zeyalzn ,d"awd

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg

iabl ixdmi`xapd,
milawn ,mieedznd
d"awdn mibdpene mzeig
,epevx zeyalzd iciÎlr
± ezrce ezpia ,eznkg

cnaze`xwp ,eize
zenya zecnde zexitqd
.zecne zrc ,dpia ,dnkg

àúéàãkepivny enk ± ¦§¦¨
Løãna5äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨

,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáð íéøác§¨¦¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§
:áéúëcaezkk -6:íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä ¦§¦§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦

."'Bâå eò÷áð úBîBäz Bzòãa ,äðeáúayxcna ixd aezk ±7, ¦§¨§©§§¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac dxyr"a `id mlerd zeedzdy

:eäiìà øîàîëe:xdf ipewiz zncwday "edil` gzt"a - §©£©¥¦¨
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å ,ïéðewz øNò ú÷étàc"dz` - §©¦©©©¦¦§¨¦¨§©©§¦¨

xyr" mi`xwp mde "oipewiz" dxyr z`ved (mler ly epeaix)
,"zexitqïéîìòå ïéìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨§¨§¦
,ïéìbúàczenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl ick - §¦§©§¨

zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd
,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd."'eë úàéñkúà ïBäáe§¦§§¦©

e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ±
owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d zeigd z` ielba
:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp cvik `nbec oldl `ian
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà
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fenz 'a iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ב' שישי יום
,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr.ììë úåãî

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe,d"awd ly ±,da ïéLaìî- §§¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgd zcnada àøáe,cqgd zcna ±øîàîa øBàä úà ¨¨¨¤¨§©£©
,"øBà éäé"oipr ik - §¦

d`ad zeedzd `ed xe`d
,cqgd zcn zelbzdn
"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî¦§©§¨§¦§©§

,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤
:`ed cqg ly dpipr ixdy

.ielibe zehytzd÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnàì ïëì̈¥Ÿ
äéäzcnn xvepy xe`d ± ¨¨

,cqgdøBàk éðçeøìL ¨¦§¤
Laìúð íâå ,Lnî äìòî©§¨©¨§©¦§©¥

,df xe` ±äfä íìBòä¨©¤
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäLyng ± ¤¦§¦©§§©§¦¤©£©

,ze`náøòîì çøænîe òé÷øì õøàäî äðL8zelabdd lk ± . ¨¨¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli` zeniiw eid `l elld
iptn ,`l` ;dlabd ila zehytzd `ed cqg ixdy ,dnvr
cvne ± dxeabn mb dlelk `idy itk cqgn `id zeedzddy
,j` ± .zexen`d zelabdd ze`a ,dxeabd zcn ly mevnvd
zcn dlrte dzlbzp ziy`xa ini zyy ly oey`x meiay oeeik
,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd

.'eke xe` ly ze`ivndéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ± §¥§¥¦
äøeáb úcî úéìâð`idy itk ±BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨¦§

,'eë,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx oke -da àøáe± ¨¨¨
z` dxeabd zcna `xa d"awdeòé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúaxn`ndy ,jk - §©¨¦¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpy `xapde

,dxeabdàéäL,riwxay dlcadd ±úBøeáâe íeöîö úðéça ¤¦§¦©¦§§

éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä íéî íéìòäì§©§¦©¦¨¤§¦¨£¦¦¦©¦©©§¦§©§¥
eîMbúð äæmind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòä ¤¦§©§©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦

zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m` dzyrp -
,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpy dxeabdúcîe¦©

,da äìeìk ãñçzcna - ¤¤§¨¨
,dxeabdãñç íìBò" ék¦¨¤¤

"äðaé9- ,w"k zxrd ¦¨¤
`"hily x"enc`oipr" :

mvr :xnelk ."cqg ly
`ed mlerd ly "dpai"d
,ixd .ielibe cqg ly iehia
zcn zlrety mewna mby
mb my zlret ,dxeabd

,cqgd zcnìkäLlk ± ¤©Ÿ
`ed xen`däàøzL éãk§¥¤¥¨¤

äéìò íãàå äLaiä©©¨¨§¨¨¨¤¨
.'ä ãáòìoipr df ixd ± ©£Ÿ
,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨

ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
íéðewza eäiìà± ¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"a:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©§¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne

,'eke htyne wcva mlerd zbdpd oipr liaya elv`peäéà ÷ãö¤¤¦
,ïéc,dxeabde oicd zcn `ed "wcv" -,'eë éîçø eäéà ètLî ¦¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek méà äàæçàì àlk,àîìò âéäðúà C Ÿ¨§©§¨¨¥¦§©¥¨§¨
bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk -

,mlerd,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáàla` - £¨¨§¦¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl ,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l

,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìåoipr ,jl yiy ,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"dïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦

:"ììk úBcî"wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨
,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e
jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e

wcvdfhtynedfod ,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ik ,
xe`na ezeida ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n
lha `ed `l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd

dnvr ynya cge`ne ixnbl.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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א.8. יג, חגיגה ג.9.ראה פט, תהלים



צג fenz '` iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íL,ynyd seba ±,øéànä øBànä óeb íò Lnî ãçà íöò ¨¤¤¤¨©¨¦©¨©¥¦
Bì ïéàå,eifl ±.Bîöò éðôa ììk úeàéöî íeL:xnelk ± §¥§¦§¨¦§¥©§

i`cea epyi ynyd sebay ,`ed xexa xacy zexnl ,dxe`kl
dfk ax wgxnl hytzn ynyd xe`y oeeik ixdy ± ynyd xe`

z` xi`n `edy cr
xacd i`ce ,dnc`d
ynya mb `vnp `edy
my ecegi ,`l` ± dnvr
elek `edy ote`a `ed
"xe`n"d mr cge`n
oiivl xyt` i`e ,envr
"xe`" mya my eze`
`ed oi` my ik ,"eif"e
my ± llk envrl ze`ivn
wx ze`ivna miiw
ly xewnde "xe`n"d

xe`d3.älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤
,Lnîly ecegi zece` - ©¨

`vnp `edyk ynyd xe`
,envr xe`na,äfî øúBéå§¥¦¤

xy`n xzei :xnelk -
cegil xywa xaqed
mr ynyd xe` cegi`e

,"xe`n"dìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

íìBòa Búîëçå BðBöøe§§¨§¨§¨
úeìéöàä"zexitq" ± ¨£¦

,mcegia zeliv`d mler
Búeîöòå Búeäî íò,d"awd ly ±Laìúnä ,ìBëéák ¦¨§©§¦§¨©¦§©¥

íëBúa,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvre ezedn ± §¨
,ãeçiä úéìëúa íänò ãçéúîe`ed ± jkn xzeie jky - ¦§©¥¦¨¤§©§¦©¦

`vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynyd xe` ly ecegi lynl
,ynyd sebaeìöàðå eëLîpL øçàî,"zexitq"d ±Bzàî ¥©©¤¦§§§¤¤§¥¦

.LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤¦§©§¨¥©¤¤
Càdf ixd ,`edÎjexa oliv`nle "zexitq"l qgia ±Lnî àì ©Ÿ©¨

,äæ Cøãa,ynydn hytznd xe`a `ed xacdy itk -÷ø §¤¤¤©
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî äàìôðå ä÷Bçø Cøãaly ± §¤¤§¨§¦§¨¨¥©¨¨¥¦¨§§¨¨

,d"awdeðéëøcî4,íB÷î-ìkîe .dlrp ote`a dfy zexnl - ¦©§¥¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`d lv` xy`n xzeiaìòîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©

Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå§¦§¥¦§©©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥
äìBò,dnvr ynya ezeida xe`d ±Bîöò-éðôa ììk íLa ¤§¥§¨¦§¥©§

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø,mb ±ìL åéúBcî ìk ©¥©¨§©¨¨¦¨¤

úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨
,d"awd iablelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±àlà ììk §¥¥§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrdmdy" : §©¥©¦§¨¦
,"epiide ± 'iyre dxivi d`ixaa ± 'iv`n dhnlíéðBéìò¤§¦

,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦
mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨

àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
íúBà äiçîe äeäî§©¤§©¤¨

àeä ,íâéäðîe,iciÎlr ± ©§¦¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøa¦§§¨§¨¦¨

Bzòãå,d"awd ly ± §©§
úBLaìúnä,epevx ± ©¦§©§

ly ezrce ezpia ,eznkg
zeyalzn ,d"awd

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg

iabl ixdmi`xapd,
milawn ,mieedznd
d"awdn mibdpene mzeig
,epevx zeyalzd iciÎlr
± ezrce ezpia ,eznkg

cnaze`xwp ,eize
zenya zecnde zexitqd
.zecne zrc ,dpia ,dnkg

àúéàãkepivny enk ± ¦§¦¨
Løãna5äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨

,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáð íéøác§¨¦¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§
:áéúëcaezkk -6:íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä ¦§¦§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦

."'Bâå eò÷áð úBîBäz Bzòãa ,äðeáúayxcna ixd aezk ±7, ¦§¨§©§§¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac dxyr"a `id mlerd zeedzdy

:eäiìà øîàîëe:xdf ipewiz zncwday "edil` gzt"a - §©£©¥¦¨
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å ,ïéðewz øNò ú÷étàc"dz` - §©¦©©©¦¦§¨¦¨§©©§¦¨

xyr" mi`xwp mde "oipewiz" dxyr z`ved (mler ly epeaix)
,"zexitqïéîìòå ïéìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨§¨§¦
,ïéìbúàczenler"d z` (zexitqd xyra) oda bidpdl ick - §¦§©§¨

zenler"d z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd
,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd."'eë úàéñkúà ïBäáe§¦§§¦©

e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ±
owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d zeigd z` ielba
:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp cvik `nbec oldl `ian
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà
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fenz 'a iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ב' שישי יום
,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr.ììë úåãî

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøe,d"awd ly ±,da ïéLaìî- §§¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgd zcnada àøáe,cqgd zcna ±øîàîa øBàä úà ¨¨¨¤¨§©£©
,"øBà éäé"oipr ik - §¦

d`ad zeedzd `ed xe`d
,cqgd zcn zelbzdn
"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî¦§©§¨§¦§©§

,xe`d ly ±óBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéça- §¦©¦©¤¤
:`ed cqg ly dpipr ixdy

.ielibe zehytzd÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
mb da zllek cqgd zcne

,dxeabd zcnàì ïëì̈¥Ÿ
äéäzcnn xvepy xe`d ± ¨¨

,cqgdøBàk éðçeøìL ¨¦§¤
Laìúð íâå ,Lnî äìòî©§¨©¨§©¦§©¥

,df xe` ±äfä íìBòä¨©¤
÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäLyng ± ¤¦§¦©§§©§¦¤©£©

,ze`náøòîì çøænîe òé÷øì õøàäî äðL8zelabdd lk ± . ¨¨¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨§©£¨
cqgd zcnn dzid mlerd zeedzd eli` zeniiw eid `l elld
iptn ,`l` ;dlabd ila zehytzd `ed cqg ixdy ,dnvr
cvne ± dxeabn mb dlelk `idy itk cqgn `id zeedzddy
,j` ± .zexen`d zelabdd ze`a ,dxeabd zcn ly mevnvd
zcn dlrte dzlbzp ziy`xa ini zyy ly oey`x meiay oeeik
,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd

.'eke xe` ly ze`ivndéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ± §¥§¥¦
äøeáb úcî úéìâð`idy itk ±BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨¦§

,'eë,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx oke -da àøáe± ¨¨¨
z` dxeabd zcna `xa d"awdeòé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå ,íénä CBúaxn`ndy ,jk - §©¨¦¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpy `xapde

,dxeabdàéäL,riwxay dlcadd ±úBøeáâe íeöîö úðéça ¤¦§¦©¦§§

éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä íéî íéìòäì§©§¦©¦¨¤§¦¨£¦¦¦©¦©©§¦§©§¥
eîMbúð äæmind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòä ¤¦§©§©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦

zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m` dzyrp -
,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpy dxeabdúcîe¦©

,da äìeìk ãñçzcna - ¤¤§¨¨
,dxeabdãñç íìBò" ék¦¨¤¤

"äðaé9- ,w"k zxrd ¦¨¤
`"hily x"enc`oipr" :

mvr :xnelk ."cqg ly
`ed mlerd ly "dpai"d
,ixd .ielibe cqg ly iehia
zcn zlrety mewna mby
mb my zlret ,dxeabd

,cqgd zcnìkäLlk ± ¤©Ÿ
`ed xen`däàøzL éãk§¥¤¥¨¤

äéìò íãàå äLaiä©©¨¨§¨¨¨¤¨
.'ä ãáòìoipr df ixd ± ©£Ÿ
,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨

ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
íéðewza eäiìà± ¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"a:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©§¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne

,'eke htyne wcva mlerd zbdpd oipr liaya elv`peäéà ÷ãö¤¤¦
,ïéc,dxeabde oicd zcn `ed "wcv" -,'eë éîçø eäéà ètLî ¦¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek méà äàæçàì àlk,àîìò âéäðúà C Ÿ¨§©§¨¨¥¦§©¥¨§¨
bdpen cvik ze`xdl ick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk -

,mlerd,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáàla` - £¨¨§¦¨¤¤§¦¨§¦¦
,oic edfy ,mi`xapl ,recid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l

,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìåoipr ,jl yiy ,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥
,mingx `edy ,mi`xapl ,recid "htyn"dïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦

:"ììk úBcî"wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨
,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e
jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e

wcvdfhtynedfod ,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ik ,
xe`na ezeida ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n
lha `ed `l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd

dnvr ynya cge`ne ixnbl.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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fenzצד 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' קודש שבת יום
פרק יא  ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

,jxazi ez` zilkza zecgein

`exwl jiiy `l okl xy`

enk - onvrl mya oze`

ynyd eife xe`a xacdy

xe`n - mxewna mzeida

mya miler mpi`y - ynyd

mdy iptn ,"xe`" `xwidl

.xe`nd mr my micge`n

epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

zecnd wx `ly ,owfd

odizenya ze`xwp zexitqde

mb `l` ,cala mi`xapd iabl

mci lry ,"zexn`n dxyr"

zexitqde zecnd zelbzn

z` bidpdle zeigdl ,zeedl

mi`xwp md mb - mi`xapd

mi`xapd iabl "zexn`n"

,dlrnl iabl `l la` ,cala

mr micge`n mdy oeeik

zecge`nd zexitqde zecnd

ÎjexaÎyecwd mr zilkza

.`ed

äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨
eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî©£¨©¥¦§§

âì "úBøîàî" íLaéa §¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápä± ©¦§¨¦¦§©

cin yxtn owfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n"
,oldlúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨

,äNòîa úelbúäìdlerta -,dcn dze`n zxvepdúBàa ïä §¦§©§©£¤¥¨
,äáLçnä úBiúBàa úBLaìî,dyrna d`a dcndy iptl - §ª¨§¦©©£¨¨

.daygnd zeize`a zeyalzda d`a `idãñç úcî ïBâk§¦©¤¤
ìòta úelbúä éãéì àáì øLôà éà ,äîLpaL íéîçøå§©£¦¤©§¨¨¦¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnî,mingxe cqg ly dlert zeyrl -éãé-ìò íà-ék ©¨¦¦©§¥
áMçnL,dligza ±ãñçå ä÷ãvä äNòî øäøäîe Bzòãa ¤§©¥§©§§©§¥©£¥©§¨¨¨¤¤

úBNòì øLôà éà ék ,Lnî ìòôa dúBNòì,dlert mey ± ©£¨§Ÿ©©¨¦¦¤§¨©£
,äáLçî éìa,dyrna dcnd zelbzd iptly ,ote` epyie - §¦©£¨¨

xaqeiy itk ± xeaica mb `l` ,daygna wx `l yalzdl dilr
.oldl,Cìnä Bîk ,úBNòì íéøçàì äeöî íàådeevnd - §¦§©¤©£¥¦©£§©¤¤

,zeyrl mixg`lúBiúBà íâå ãñçä úcî úLaìúî éæà£©¦§©¤¤¦©©¤¤§©¦
ãñç éøác øaãnLk ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä©©£¨¨§¦©¦§¥§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåcgi mingxe cqg zecn zeyalzn f` mby ± §©£¦§¥¥
zegekd zelbzdy ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr
zeize` ± zeize` iciÎlr `wec `id ,ytpd ly zecnde

.xeaicd zeize` e` daygndìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤
ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨
"øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ éelb àø÷ð ,íéðBzçza©©§¦¦§¨¦¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨
älòt íeL äéäzL øLôà éà éøäL ,"úBiúBà óeøö"å§¥¦¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥

."úBiúBà"didzy ick ± ¦
"dlert" ly zelbzd
,zeyecwd eizecnn d`ad
ly ote`a `wec df ixd

zelbzd,miihxt zegek
zelbzdd `ed makxdy
."dlert"d d`a dpnny
øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨
CLîð ¯ ãñçä úcnî¦¦©©¤¤¦§¨

äpnî,cqgd zcnn ± ¦¤¨
çëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úà,oky - ¤¨

zeleki ,oldl xiaqiy itk
cqgd zcnn zeidl
ibeqe zepey zelert
ick ixd ,zepey zeieedzd
`le xe` dpnn deedziy
jixv did ,xg` xac
cqgd zcnn jynidl
ihxt geke zelbzd
dfk ote`a akxend
,xe` `xaii epnny
éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥©£©§¦§¦

ïðéàL óà ék ."øBà,ynn zeize` ly oipr ±úBiúBàk ¦©¤¥¨§¦
,íBìLå-ñç eðlL äáLçîmyky ,xen`d lynd e`iada - ©£¨¨¤¨©§¨

jk ,daygnd zeize` iciÎlr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy
ly oipr iciÎlr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb
lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`
,melyeÎqg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd

íä íB÷î-ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©
,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥

epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤
àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà íéøác§¨¦£¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥

,íäaz` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd - ¨¤
dcaerd ."xe` idi xn`n"k df gek dpekn okle ,`wec xe`d
ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqg zcn dze`ny

,df,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦
úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä ìò íéøBnä©¦©¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©
íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
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úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì ïéàîly zekyndd ± ¥©¦§¥§©£¨§©§¨¦§¨
zegeke zeigúðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©

BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìe± §©£¨§¥
mixvepd zenlerd

,zeize`dnéðéî éðL§¥¦¥
ïéîéúñ ïéîìò :úBîìBò¨¨§¦§¦¦

,ïééìbúà àìczenler - §¨¦§©§¨
,milbzn mpi`y minezq
íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
-ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©

,ìLî-Cøcjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¤¤¨¨
,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §¨§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥
,"äáLçnä úBiúBà"¦©©£¨¨

ïäLëe,mifepbd zegekd ± §¤¥
,daygnd zeize`
úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì§©£¨§¦§¦§©§¨
,miielbd zenlerd ±
íLa úBàø÷ð¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦

,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl zelbzd od zekyndde

."oiilbz`c oinlr" zpigaay
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äðåîàäå ãåçéä øòù
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
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åáìá íåúñå ïåôö äéäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



צה fenz 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' קודש שבת יום
פרק יא  ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

,jxazi ez` zilkza zecgein

`exwl jiiy `l okl xy`

enk - onvrl mya oze`

ynyd eife xe`a xacdy

xe`n - mxewna mzeida

mya miler mpi`y - ynyd

mdy iptn ,"xe`" `xwidl

.xe`nd mr my micge`n

epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

zecnd wx `ly ,owfd

odizenya ze`xwp zexitqde

mb `l` ,cala mi`xapd iabl

mci lry ,"zexn`n dxyr"

zexitqde zecnd zelbzn

z` bidpdle zeigdl ,zeedl

mi`xwp md mb - mi`xapd

mi`xapd iabl "zexn`n"

,dlrnl iabl `l la` ,cala

mr micge`n mdy oeeik

zecge`nd zexitqde zecnd

ÎjexaÎyecwd mr zilkza

.`ed

äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨
eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî©£¨©¥¦§§

âì "úBøîàî" íLaéa §¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápä± ©¦§¨¦¦§©

cin yxtn owfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n"
,oldlúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨
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,gek,øBàä úà,oky - ¤¨

zeleki ,oldl xiaqiy itk
cqgd zcnn zeidl
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ihxt geke zelbzd
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éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ð Bæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©¦§¥§¥©£©§¦§¦

ïðéàL óà ék ."øBà,ynn zeize` ly oipr ±úBiúBàk ¦©¤¥¨§¦
,íBìLå-ñç eðlL äáLçîmyky ,xen`d lynd e`iada - ©£¨¨¤¨©§¨

jk ,daygnd zeize` iciÎlr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy
ly oipr iciÎlr `id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb
lk mr ,ynn zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize`
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àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà íéøác§¨¦£¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בניו  את  משבחים  אשר  בו  לקרות  ונהניתי  זה  שבוע  א'  מיום  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

בלימודיהם בתורה ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה בפועל כמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה שהלימוד 

יביא לידי קיום המצות בהידור ומובן שאשר מוכרח הדבר שילמדו ג"כ חסידות שאז נתקיים הענין 

דיראת ד' היא אוצרו שעי"ז נשמר ג"כ לימוד התורה כמבואר בדרז"ל )שבת לא, סע"א( ובודאי פשיטא 

בכדי שיתקבלו דרכים אלו אצל בניו שיחיו צריך שיהי' גם לו שיעור קבוע בלימוד החסידות, ומדגיש 

הנני בלימוד ולא קריאה ועיון מזמן לזמן כי ידוע הפס"ד יגעת ולא מצאת אל תאמין, והאריכות אך 

למותר... 

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.

נ.ב.

מ"ש אודות משרה טובה ויפה בשבילו, הרי בודאי ידוע לו המצב במשרות כמו אלו בהערים 

כמו נויארק וכו' שהמחפשים משרות מספרם הרבה יותר מאשר המשרות.

ולהחליף משרתו עתה למשרה בעיר קטנה לכאורה מה היא התועלת בזה.



היום יום . . . צו

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ
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צז היום יום . . . 

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ
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היום יום . . . צח

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

שבת
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב', בו כותב אודות מצבו, ושכאילו אינו יכול להתגבר עליו, והתוצאות 

מזה, איך שיצא למשך זמן מכותלי הישיבה ואח"כ חזר לשם, ונמצא במצב יאוש וכו'.

ומובן ששתי תמיהות בדבר: א( מהו הפלא על המצב, לאחרי שהודיעונו חז"ל, עבר כ' שנה וכו'. 

ב( כיון שהובטחנו לפום גמלא שיחנא ושבלתי ידח ממנו נדח, הרי בודאי שאפשר להתגבר על כל מצב 

שאינו מתאים לציווי תורתנו תורת חיים.

מהנ"ל מובנת ג"כ המסקנא, שעליו להתעסק במרץ המתאים בעניני שידוך ובהקדם - לבנין 

בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, וכשרוצים בזה באמת, במילא מתפללים להשי"ת מעומק הלב 

על הצלחת ההשתדלות בזה, ועושים ככל הדרוש בזה, הן בדרך הטבע ובעיקר ע"י ובהנוגע להוספה 

בעניני תורה ומצות שעי"ז מתגדלת הסייעתא דשמיא שהוא עיקר בזה וכמ"ש ומה' אשה משכלת, ואז 

רואים הצלחת השי"ת גם בעיני בשר.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בחדרו, ואשר בכל יום חול קודם תפלת 

הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ויקבע עתים בלימוד תורת החסידות שהיא גילוי פנימיות התורה 

בתקופתנו זו, ודוקא באופן דהבנה והשגה, שזהו ג"כ מתקוני ענין חטא הידוע הקשור במוחין, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  סיון כ"ז ראשון יום לנכרי  פסח קרבן אכילת איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìéëànä©©£¦§©¦¦
...äøæ äãBáòì øîeîì ,éðL çñtî ïéa ïBLàø çñtî ïéa ,çñtä©¤©¥¦¤©¦¥¦¤©¥¦§¨©£¨¨¨

.ä÷Bì Bðéàå .äOòú àìa øáBò äæ éøä£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥¤
חינוך' יד)ה'מנחת כאן (מצוה הרמב"ם מלשון דייק

אלא  עצמו הנכרי על אינו לנכרי הפסח בשר אכילת שאיסור
הסמ"ג אך אותו, המאכיל היהודי שנ"ד)על כתב (לאוין

עצמו. הנכרי על הוא שהאיסור
השלכות: כמה זו למחלוקת שיש וכתב

המאכיל  הישראל על הוא שהאיסור הרמב"ם לדעת א.
לדעת  אך וקטן, שוטה לנכרי גם מהפסח להאכיל אסור –
וקטן  ששוטה כיון עצמו, הנכרי על הוא שהאיסור הסמ"ג

הפסח. מבשר להאכילם אפשר איסורים על מצווים אינם
'המאכיל  כתב הרמב"ם כי zifkב. ונראה '... הפסח מן

כי  המאכיל, הישראל על הוא שהאיסור לשיטתו רק זהו
הוא  האיסור אם אך מכזית, פחותה אכילה אין ישראל לגבי
שיעורים  ניתנו 'לא שהרי בכלשהו, אפילו הוא הרי הגוי על
בכל  אף אסורים הנכרים על המוטלים והאיסורים נח' לבני

ה"י)שהוא פ"ט מלכים הלכות רמב"ם .(ראה
הצל"ח א)אך עג, האיסור (פסחים הרמב"ם לדעת שגם כתב

כזית  המאכיל שהישראל שכתב ומה עצמו, הנכרי על הוא
תתן  לא עוור 'לפני לאיסור כוונתו עובר, לנכרי מהפסח
מבאר  ובזה באיסור. הנכרי את הכשיל שהרי מכשול',
כי  זה, לאו על לוקים שאין הרמב"ם של טעמו את הצל"ח

עוור'. 'לפני איסור על לוקים אין
הוא  שהאיסור הרמב"ם כתב מדוע קשה: זה לפירוש אך
אפילו  איסורים על מוזהר עצמו הנכרי והרי בכזית, רק
גם  אותו מכשיל שהיהודי ונמצא כאמור, בכלשהו,

מכזית? פחות כשמאכילו
לבאר: ויש

לא  שהנכרי הוא הפסח מבשר לאכול לנכרי האיסור יסוד
משאר  בשונה ולכן לישראל, ומיוחד המיועד מהקרבן יאכל
רק  הוא זה איסור בכלשהו, אף בהם אסור שהנכרי איסורים
ידי  בו לצאת יכול היה שהישראל בשיעור אוכל כאשר

כזית היינו א'תרז)חובתו, ע' ח, חמד שדי .(ראה

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום לרגל? לעלות חייב ישראל בארץ קרקע לו שאין מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰øOò ãçàä elà ìk̈¥¨©©¨¨
.äiàøa ïéáiç íéLðàä ìk øàLe ,ïéøeèt§¦§¨¨¨£¨¦©¨¦¨§¦¨

קורקוס: מהר"י והקשה
ב)בגמרא ח, קרקע (פסחים לו שאין שמי אמי, רב אמר

איש  יחמוד "ולא שנאמר לרגל, מלעלות פטור ישראל בארץ
חלק  לו שיש מי ורק ה'", פני את לראות בעלותך ארצך את

והתוספות לרגל. עולה מאליה)ב'ארצך' ד"ה ב ג, קרבן (שם השוו
גם  פטור קרקע לו שאין שאדם וכתבו לרגל, לעליה פסח
שמי  זו הלכה הרמב"ם השמיט ומדוע הפסח. מהקרבת

פסח)? (ומקרבן מראיה פטור קרקע לו שאין
סופר' ה'חתם קכד)ומבאר סי' או"ח :(שו"ת

בגמרא ב)מבואר קלא, אליעזר (שבת רבי לדעת שגם ,
לדעתו  שגם מצוות יש השבת, את דוחים מילה שמכשירי
ציצית  מצוות כמו השבת, את דוחים אינם מכשיריהם
להפקירם". ובידו "הואיל השבת את דוחים שלא ומזוזה

ייפטר  הבית ואת הבגד את יפקיר שאם כיון כלומר,
שם)ממצוותם רש"י - עליו מוטלת חובתם אין מרשותו כשייצאו אין (כי

א  מצוות לעשות גמורה את חובה דוחות אינן ולכן לה,
השבת.

שדוחים  אליעזר רבי סובר הפסח מכשירי לענין והנה,
השבת ב)את סה, מראיה (שם פטור קרקע לו שאין מי ואם .

הרי  השבת, את הפסח מכשירי ידחו מדוע - פסח ומקרבן
לא  והשבת מהמצוה, ולהיפטר הקרקע את להפקיר בידו

תידחה?
השבת  את דוחה שהפסח קבעה שהתורה מזה אלא

בשבת") בין בחול בין - להיפטר ("במועדו אפשרות שאין מוכח
הפסח, בהקרבת חייב קרקע לו אין אם וגם מהמצוה,
איש  יחמוד 'ולא והפסוק לרגל. לעלות חייב כן וכמו

אחר לימוד מלמדנו ארצך' שם)את בגמרא שלא (וכמובא ,
אמי. רב כדעת

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום לחזקה'? מיעוט 'סמוך אומרים אין מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úáìBç àéäL äîäa§¥¨¤¦¤¤
íà àlà úBáìBç ïðéà úBîäaä áøL ,äøBëaä ïî äøeèt Z§¨¦©§¨¤Ÿ©§¥¥¨§¤¨¦

.eãìé øák ïk¥§¨¨§
יהושע רבי ב)לדעת כ, בהמות,(בכורות רוב אחר הולכים

בהמה  שילדו, לאחר רק חלב נותנות בהמות שרוב וכיון
בכור, אינו שתלד הוולד כי הבכורה מן פטורה חולבת
אם  גם חלב שנותנות למיעוט לחוש יש עקיבא, רבי ולדעת

בכור. ספק הוא החולבת שתלד והוולד ילדו,

תם רבינו חלב)ופסק ד"ה שם למיעוט (תוספות כי עקיבא כרבי
ילדה  לא שהבהמה החזקה את מצרפים לידה בלי שחולבות

עכשיו לחזקה')עד מיעוטא כרבי ('סמוך פוסק הרמב"ם אבל
הו  כי בכור אינו חולבת בהמה שוולד רוב יהושע אחר לכים

לידה לאחר רק שחולבות משנה)הבהמות .(כסף
חסד' ה'תורת א)והקשה אות א, סי' :(או"ח

א)שנינו קיט, למדינת (יבמות וצרתה בעלה שהלכו אשה :
- ילדה או צרתה נתעברה אם ידוע ולא הבעל, ומת הים
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ה'תשע"ה  סיון כ"ז ראשון יום לנכרי  פסח קרבן אכילת איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìéëànä©©£¦§©¦¦
...äøæ äãBáòì øîeîì ,éðL çñtî ïéa ïBLàø çñtî ïéa ,çñtä©¤©¥¦¤©¦¥¦¤©¥¦§¨©£¨¨¨

.ä÷Bì Bðéàå .äOòú àìa øáBò äæ éøä£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥¤
חינוך' יד)ה'מנחת כאן (מצוה הרמב"ם מלשון דייק

אלא  עצמו הנכרי על אינו לנכרי הפסח בשר אכילת שאיסור
הסמ"ג אך אותו, המאכיל היהודי שנ"ד)על כתב (לאוין

עצמו. הנכרי על הוא שהאיסור
השלכות: כמה זו למחלוקת שיש וכתב

המאכיל  הישראל על הוא שהאיסור הרמב"ם לדעת א.
לדעת  אך וקטן, שוטה לנכרי גם מהפסח להאכיל אסור –
וקטן  ששוטה כיון עצמו, הנכרי על הוא שהאיסור הסמ"ג

הפסח. מבשר להאכילם אפשר איסורים על מצווים אינם
'המאכיל  כתב הרמב"ם כי zifkב. ונראה '... הפסח מן

כי  המאכיל, הישראל על הוא שהאיסור לשיטתו רק זהו
הוא  האיסור אם אך מכזית, פחותה אכילה אין ישראל לגבי
שיעורים  ניתנו 'לא שהרי בכלשהו, אפילו הוא הרי הגוי על
בכל  אף אסורים הנכרים על המוטלים והאיסורים נח' לבני

ה"י)שהוא פ"ט מלכים הלכות רמב"ם .(ראה
הצל"ח א)אך עג, האיסור (פסחים הרמב"ם לדעת שגם כתב

כזית  המאכיל שהישראל שכתב ומה עצמו, הנכרי על הוא
תתן  לא עוור 'לפני לאיסור כוונתו עובר, לנכרי מהפסח
מבאר  ובזה באיסור. הנכרי את הכשיל שהרי מכשול',
כי  זה, לאו על לוקים שאין הרמב"ם של טעמו את הצל"ח

עוור'. 'לפני איסור על לוקים אין
הוא  שהאיסור הרמב"ם כתב מדוע קשה: זה לפירוש אך
אפילו  איסורים על מוזהר עצמו הנכרי והרי בכזית, רק
גם  אותו מכשיל שהיהודי ונמצא כאמור, בכלשהו,

מכזית? פחות כשמאכילו
לבאר: ויש

לא  שהנכרי הוא הפסח מבשר לאכול לנכרי האיסור יסוד
משאר  בשונה ולכן לישראל, ומיוחד המיועד מהקרבן יאכל
רק  הוא זה איסור בכלשהו, אף בהם אסור שהנכרי איסורים
ידי  בו לצאת יכול היה שהישראל בשיעור אוכל כאשר

כזית היינו א'תרז)חובתו, ע' ח, חמד שדי .(ראה

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום לרגל? לעלות חייב ישראל בארץ קרקע לו שאין מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰øOò ãçàä elà ìk̈¥¨©©¨¨
.äiàøa ïéáiç íéLðàä ìk øàLe ,ïéøeèt§¦§¨¨¨£¨¦©¨¦¨§¦¨

קורקוס: מהר"י והקשה
ב)בגמרא ח, קרקע (פסחים לו שאין שמי אמי, רב אמר

איש  יחמוד "ולא שנאמר לרגל, מלעלות פטור ישראל בארץ
חלק  לו שיש מי ורק ה'", פני את לראות בעלותך ארצך את

והתוספות לרגל. עולה מאליה)ב'ארצך' ד"ה ב ג, קרבן (שם השוו
גם  פטור קרקע לו שאין שאדם וכתבו לרגל, לעליה פסח
שמי  זו הלכה הרמב"ם השמיט ומדוע הפסח. מהקרבת

פסח)? (ומקרבן מראיה פטור קרקע לו שאין
סופר' ה'חתם קכד)ומבאר סי' או"ח :(שו"ת

בגמרא ב)מבואר קלא, אליעזר (שבת רבי לדעת שגם ,
לדעתו  שגם מצוות יש השבת, את דוחים מילה שמכשירי
ציצית  מצוות כמו השבת, את דוחים אינם מכשיריהם
להפקירם". ובידו "הואיל השבת את דוחים שלא ומזוזה

ייפטר  הבית ואת הבגד את יפקיר שאם כיון כלומר,
שם)ממצוותם רש"י - עליו מוטלת חובתם אין מרשותו כשייצאו אין (כי

א  מצוות לעשות גמורה את חובה דוחות אינן ולכן לה,
השבת.

שדוחים  אליעזר רבי סובר הפסח מכשירי לענין והנה,
השבת ב)את סה, מראיה (שם פטור קרקע לו שאין מי ואם .

הרי  השבת, את הפסח מכשירי ידחו מדוע - פסח ומקרבן
לא  והשבת מהמצוה, ולהיפטר הקרקע את להפקיר בידו

תידחה?
השבת  את דוחה שהפסח קבעה שהתורה מזה אלא

בשבת") בין בחול בין - להיפטר ("במועדו אפשרות שאין מוכח
הפסח, בהקרבת חייב קרקע לו אין אם וגם מהמצוה,
איש  יחמוד 'ולא והפסוק לרגל. לעלות חייב כן וכמו

אחר לימוד מלמדנו ארצך' שם)את בגמרא שלא (וכמובא ,
אמי. רב כדעת

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום לחזקה'? מיעוט 'סמוך אומרים אין מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úáìBç àéäL äîäa§¥¨¤¦¤¤
íà àlà úBáìBç ïðéà úBîäaä áøL ,äøBëaä ïî äøeèt Z§¨¦©§¨¤Ÿ©§¥¥¨§¤¨¦

.eãìé øák ïk¥§¨¨§
יהושע רבי ב)לדעת כ, בהמות,(בכורות רוב אחר הולכים

בהמה  שילדו, לאחר רק חלב נותנות בהמות שרוב וכיון
בכור, אינו שתלד הוולד כי הבכורה מן פטורה חולבת
אם  גם חלב שנותנות למיעוט לחוש יש עקיבא, רבי ולדעת

בכור. ספק הוא החולבת שתלד והוולד ילדו,

תם רבינו חלב)ופסק ד"ה שם למיעוט (תוספות כי עקיבא כרבי
ילדה  לא שהבהמה החזקה את מצרפים לידה בלי שחולבות

עכשיו לחזקה')עד מיעוטא כרבי ('סמוך פוסק הרמב"ם אבל
הו  כי בכור אינו חולבת בהמה שוולד רוב יהושע אחר לכים

לידה לאחר רק שחולבות משנה)הבהמות .(כסף
חסד' ה'תורת א)והקשה אות א, סי' :(או"ח

א)שנינו קיט, למדינת (יבמות וצרתה בעלה שהלכו אשה :
- ילדה או צרתה נתעברה אם ידוע ולא הבעל, ומת הים
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להינשא ליבום)אסורה וזקוקה בנים בלא הבעל מת ואסורה (שמא ,
בעלה לאח לבעלה)להתייבם צרתה ילדה נשים (שמא שרוב ואף ,

מזיקתה  האשה נפטרה צרתה ילדה (ואם ויולדות מתעברות
לחזקה' מיעוטא 'סמוך כי הרוב, אחר הולכים אין - ליבם)
הצרה  הפילה ושמא המפילות נשים 'מיעוט' את ומצרפים

לייבום) זקוקה האשה יציאת (ועדיין בעת האשה מצב - ל'חזקה'
הרמב"ם וגם להינשא. ואסורה - ליבום שעומדת (הל'הבעל

הט"ז) פי"ג וחליצה כן.יבום פסק
מן  פטורה חולבת שבהמה כאן פסק כן אם ומדוע
מיעוט  'סמוך אומרים ואין הרוב, אחר הולכים כי הבכורה

ל'חזקה' יסייע ילדו שלא אף החולבות ו'מיעוט' לחזקה',
בכור? ספק יהיה והוולד עכשיו עד ילדה שלא

חלב)ומתרץ ד"ה שם בכורות התוספות סברת :(ע"פ
בכור, יהיה והוולד עכשיו עד ילדה שלא החזקה נגד
חולין  בחזקת הוא אמו במעי העובר כי סותרת חזקה ישנה

מהרחם) בצאתו רק מתקדש זו,(והבכור בחזקה עדיין הוא וכשנולד
היכולה  חזקה אין זו את זו מבטלות החזקות ששתי וכיון
ללכת  שיש הרמב"ם סובר כאן ולכן למיעוט, להצטרף
לחשוש  ולא ילדו אם רק שחולבות הבהמות רוב אחר

למיעוט.

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום שנה  על משנה בהמה מעשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïî íéøOòî ïéà¥§©§¦¦
íàL ,éì äàøéå ...úøçà äðLa íéãìBpä ìò Bæ äðLa íéãìBpä©¨¦§¨¨©©¨¦§¨¨©¤¤§¥¨¤¦¤¦

.øOòî äæ éøä Z äðL ìò äðMî äîäa øOò¦¥§¥¨¦¨¨©¨¨£¥¤©£¥
חז"ל לומדים תעשר" "עשר הפסוק לשון (בכורות מכפל

ב) בהמה נג, מעשר אחד - מדבר הכתוב מעשרות "בשתי :
חדשה  מתבואה דגן מעשרין שאין וכשם דגן". מעשר ואחד
על  משנה בהמה מעשר מעשרין אין כך ישנה, תבואה על

שנה.
זה  הרי שנה על משנה עישר ש"אם הרמב"ם למד ומנין

מעשר"?
משנה' ה'לחם תלמוד)מבאר ד"ה שם, התוס' דברי :(ע"פ

משנה  לעשר שאין דגן למעשר בהמה מעשר היקש כנגד
מההלכה ללמוד אפשר שנה, ה"ד)על לעשר (לעיל המתירה

זה  כלאים שהם אלו אם בקלֿוחומר: מזה זה ועזים כבשים
דין  אינו כלאים שאינם וישן חדש מזה, זה מתעשרים בזה

מזה זה שם)שיתעשרו שני (בכורות את לקיים אפשר והרי ?
לעשר  אין שלכתחילה מההיקש ללמוד – כאחד הלימודים

מעשר. זה הרי שבדיעבד וחומר' ומה'קל שנה, על משנה
אבן' א)וה'טורי ב, ר"ה מילואים הרמב"ם:(אבני על הקשה

השנה)המשנה ראש מסכת שנים (בתחילת ראשי ארבעה מונה
והגמרא שונים, ב)לדינים ז, המשנה (שם אין מדוע שואלת

שקלים? לתרומת השנה ראש בניסן, האחד את מזכירה
כראש  בניסן האחד את מונה היתה המשנה אילו ומבארת:
הישנים  שהשקלים משתמע היה שקלים, לתרומת השנה
הביא  אם והרי בדיעבד, אפילו ציבור לקרבנות פסולים

חובה. ידי יצא ישנים משקלים ציבור קרבנות
הן  להלכה, במשנה נקבעו השנה שראשי ונמצא
אם  שבדיעבד הרמב"ם, כדברי ואם בדיעבד, והן לכתחילה
המשנה  היתה לא המעשר, חל שנה על משנה בהמה עישר

בהמה! למעשר השנה ראש את למנות צריכה
ומבאר:

ראש  גם להימנות ראוי במשנה הנמנים השנה ראשי בין
ראש  את המשנה מונה ולכן לכתחילה, רק שתוקפו השנה
ראש  את מלמנות נמנעת זאת ובכל בהמה, למעשר השנה

שגם מצינו כי השקלים, לתרומת אפשר dligzklהשנה
השקלים  נאספו לא עדיין כאשר הישנים, מהשקלים לקחת

המשנה כדבר מ"ה)החדשים, פ"ד, החדש (שקלים בא "אם
הישנה". מן לאו ואם - חדשה מתרומה אותם לוקחים בזמנו

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום מותרת  תוצאה אסור, מעשה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰äãeöî ñøBtä ïëå§¥©¥§¨
ìéàBä ...íéâcä íò ÷Bðéú äìòäå ,äââLa íiä ïî íéâc úBìòäì§©£¨¦¦©¨¦§¨¨§¤¡¨¦¦©¨¦¦
äúéä àlL ét ìò óà ,úàhçî øeèt äæ éøä Z ÷Bðéú äìòäå§¤¡¨¦£¥¤¨¥©¨©©¦¤Ÿ¨§¨

.ââBL äéäL éðtî ,ãeöì àlà Búðek©¨¨¤¨¨¦§¥¤¨¨¥
אמוראים נחלקו זה א)בדין סד, אומרים (מנחות יש :

שבפועל  למרות דגים), (צידת לאיסור היתה וכוונתו שמאחר
ויש  וחייב. איסור עבר נפשות, הצלת של תוצאה היתה
נעשתה  ובפועל ומאחר התוצאה, לפי נקבע הדין כי אומרים

ופטור. איסור עבר לא מצוה,
שוגג', שהיה 'מפני שפטור הרמב"ם דברי ולכאורה
שוגג? על בא קרבן וכל קרבן, בחיוב מדובר הרי תמוהים:

חמדה' ה'כלי ג)ומבאר אות :(ויחי,
הוא  הפטור טעם אמנם כי להדגיש הרמב"ם כוונת
לפטור  כדי בכך אין אך מצוה, נעשתה שלמעשה משום

במזיד  איסור לעשות המתכוון אבל שוגג, היה כאשר אלא
הצלת  היתה ממעשיו כתוצאה אם אפילו בעונש יתחייב
היה  כאשר ורק הרעה, כוונתו על חייב במזיד כי נפשות
שוגג  היה כי - במחשבה איסור עשה לא כי פטור שוגג

לאיסור, התכוין נעשתה ולא בפועל כי - במעשה ולא
מצוה.

צריך  שכאשר אוירבך, הגרש"ז פסק זה עיקרון פי ועל
נפש, פיקוח לצורך ברכב לנסוע או לרופא בשבת לפנות
לצורך  רק המלאכה את העושה מצוות לשומר לפנות עדיף
עובר  אינו ולכן זאת, עושה היה לא כן ולולי נפש, פיקוח
לצורך  שלא גם הנסיעה את מבצע שהיה מי אצל אך איסור.
מצד  הרי נפשות, הצלת זו שלמעשה אף הרי נפש, פיקוח

איסור על ועובר במזיד עבירה כאן יש שבת המחשבה (שמירת

י) הערה פי"ג היולדת תורת וראה קכה. הערה פל"ב .כהלכתה
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ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום לע"ז? בשבת חטאת השוחט חייב מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰íéLã÷ úîäa èçBMä©¥¤¡©¨¨¦
ìL áiç Z äøæ äãBáòì úaLa äøæòì õeçíeMî :úBàhç L ¨£¨¨§©¨©£¨¨¨©¨¨©¨¦

äãBáò ãáBò íeMîe ,úaL ìlçî íeMîe ,õeça íéLã÷ èçBL¥¨¨¦©¦§©¥©¨¦¥£¨
ìL áiç ...óBòä úàhç äúéä ...äøæ.úBàhç L ¨¨¨§¨©©¨©¨¨©¨

ופלתי' ה'כרתי סק"ב)הקשה פלתי סב, :(סי'
א)הגמרא עג, בשבת (פסחים חטאת השוחט מדוע שואלת

מקלקל  הוא והרי שבת חילול משום חייב לעזרה חוץ
וכאן  בשבת, השוחט חייב לאכילה כש'מתקן' ורק בחבורה,
מן  אבר מידי "שמוציאו ומבארת: באכילה? אסורה החטאת
ונמצא  באכילה, אסור החי מן אבר נח לבני גם כי החי",
לו  ראויה שתהא נח, לבן זו חטאת 'מתקנת' שהשחיטה

מידי)לאכילה ד"ה שם .(רש"י
הרמב"ם לדעת הי"א)והנה, פ"ט מלכים אינו (הל' נח בן
מן החי מן אבר על בחטאת serdמוזהר חייב מדוע כן ואם ,

היה  לא השחיטה ללא גם הרי שבת, חילול משום העוף
כאן? יש 'תיקון' ומה נח, לבן אסור העוף

ותירץ:
בשבת  העוף חטאת בשחיטת ה'תיקון' הרמב"ם, לדעת

נח לבן רש"י)אינו שפירש לאחר (כפי שגם אף כי לישראל, אלא
איסור  דומה אינו - באכילה לו אסורה החטאת השחיטה
חטאת  באכילת החי: מן אבר אכילת לאיסור החטאת אכילת

יאכל אם xyaלוקה zifk אינם והעצמות והגידים ,
באכילת  גם לוקה החי מן אבר באכילת ואילו מצטרפים,

xya edyn(לכזית משלימים והעצמות ה'תיקון'(והגידים וזהו .
משהו  אכילת על לוקה היה השחיטה לפני שבשחיטה:
הגידים  אם גם זו, אכילה על ילקה לא ועתה מהבשר,

כזית. לשיעור ישלימו והעצמות
נפתוח' 'מי סק"ג)ובספר ג שנעשה (פרפר ה'תיקון' ביאר:

נבלת  מטומאת יוצא העוף שעלֿידה הוא השחיטה ידי על
רש"י שכתב ואף טהור. מה)עוף ד"ה השחיטה (שם שאין

לעבודהֿזרה  שהוקרבה בהמה שהרי טומאה לענין מועילה
חמורה  טהור עוף נבלת טומאת אבל – כנבילה מטמאה
שתחבו  (כגון האדם מגע ללא גם באכילה שמטמאה יותר,
אינה  עבודהֿזרה וטומאת שלו) הבליעה לבית אותה
העוף  את 'תיקנה' שהשחיטה ונמצא במגע. אלא מטמאה

נבילה. טומאת מידי בהוצאתו
אלחנן בנו)והגר"י בשם יט, סו"ס יצחק' בדעת (באר נקט

דברי  פי על ומבאר נח, לבן 'מתקנת' שהשחיטה הרמב"ם
משנה' שם)ה'כסף מלכים בן (הל' אין שאמנם הרמב"ם בשיטת

איסור, עליו יש אבל העוף, מן החי מן אבר על נענש נח
שיהא הועילה השחיטה כן מחטאת xzenואם לאכול לו

השחוטה. העוף

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת ולמה? מה על - תלוי אשם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéáiçL àèç ìk̈¥§¤©¨¦©
...éeìz íLà BlL òãBä àì ìò ïéáiç Z äòeá÷ úàhç BúââL¦§¨©¨§¨©¨¦©Ÿ©¤¨¨¨
äeöî äæ éøä Z ââL àì Bà äæ øáãa ââL íà Bì ÷tzñð íà¦¦§©¥¦¨©§¨¨¤Ÿ¨©£¥¤§ª¤

.íLà áéø÷äì§©§¦¨¨
הרמב"ם הי"ב)לדעת פ"ט מת טומאת דבר (הל' האם ספק בכל ,

ורק  לעשותו, מותר תורה מדין לא, או מהתורה אסור מסוים
לאיסור. ולחשוש להחמיר יש חכמים מתקנת

מותר  התורה מן אם הראשונים: כך על והקשו
יתכן  כיצד איסור, ספק שהוא דבר לעשות מלכתחילה
מן  תלוי' 'אשם קרבן להביא חייב איסור ספק על שהעובר

התורה?
לבאר: יש הרמב"ם ובדעת

מותר  הדבר האם ספק לאדם היה מעשה בשעת כאשר
אינו  עשה ואם התורה מן לעשותו רשאי הוא הרי אסור, או

שהאדם  באופן נאמר תלוי אשם וחיוב קרבן. להביא  חייב
היה zrkמסתפק לא מעשה בשעת אך איסור, עבר שמא

מותר. שהדבר סבור והיה כלל ספק לו
אסורה  אחת חתיכות, שתי לפניו מונחות אם ולדוגמא:
איזו  לזהות אפשרות ואין ושומן) חלב (כגון מותרת ואחת
אחת  לאכול הדין מן לו מותר – המותרת ואיזו האסורה

תלוי. אשם מביא ואינו איסור, ספק שזהו אף מהן
האסורה  מהחתיכות איזו ידוע היה מלכתחילה אם אך
בלבו  התעורר מכן ולאחר מהן, אחת ואכל המותרת ואיזו
האסורה, את ואכל שטעה או המותרת את אכל האם ספק
איסור  כאן היה האסורה החתיכה את אכל אכן שאם כיון
וודאי, איסור אלא ספק היה לא מעשה בשעת שהרי גמור

תלוי. אשם להביא עליו
(zewtqd xryl dgizt ,(xag) wgvi zia)
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להינשא ליבום)אסורה וזקוקה בנים בלא הבעל מת ואסורה (שמא ,
בעלה לאח לבעלה)להתייבם צרתה ילדה נשים (שמא שרוב ואף ,

מזיקתה  האשה נפטרה צרתה ילדה (ואם ויולדות מתעברות
לחזקה' מיעוטא 'סמוך כי הרוב, אחר הולכים אין - ליבם)
הצרה  הפילה ושמא המפילות נשים 'מיעוט' את ומצרפים

לייבום) זקוקה האשה יציאת (ועדיין בעת האשה מצב - ל'חזקה'
הרמב"ם וגם להינשא. ואסורה - ליבום שעומדת (הל'הבעל

הט"ז) פי"ג וחליצה כן.יבום פסק
מן  פטורה חולבת שבהמה כאן פסק כן אם ומדוע
מיעוט  'סמוך אומרים ואין הרוב, אחר הולכים כי הבכורה

ל'חזקה' יסייע ילדו שלא אף החולבות ו'מיעוט' לחזקה',
בכור? ספק יהיה והוולד עכשיו עד ילדה שלא

חלב)ומתרץ ד"ה שם בכורות התוספות סברת :(ע"פ
בכור, יהיה והוולד עכשיו עד ילדה שלא החזקה נגד
חולין  בחזקת הוא אמו במעי העובר כי סותרת חזקה ישנה

מהרחם) בצאתו רק מתקדש זו,(והבכור בחזקה עדיין הוא וכשנולד
היכולה  חזקה אין זו את זו מבטלות החזקות ששתי וכיון
ללכת  שיש הרמב"ם סובר כאן ולכן למיעוט, להצטרף
לחשוש  ולא ילדו אם רק שחולבות הבהמות רוב אחר

למיעוט.

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום שנה  על משנה בהמה מעשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïî íéøOòî ïéà¥§©§¦¦
íàL ,éì äàøéå ...úøçà äðLa íéãìBpä ìò Bæ äðLa íéãìBpä©¨¦§¨¨©©¨¦§¨¨©¤¤§¥¨¤¦¤¦

.øOòî äæ éøä Z äðL ìò äðMî äîäa øOò¦¥§¥¨¦¨¨©¨¨£¥¤©£¥
חז"ל לומדים תעשר" "עשר הפסוק לשון (בכורות מכפל

ב) בהמה נג, מעשר אחד - מדבר הכתוב מעשרות "בשתי :
חדשה  מתבואה דגן מעשרין שאין וכשם דגן". מעשר ואחד
על  משנה בהמה מעשר מעשרין אין כך ישנה, תבואה על

שנה.
זה  הרי שנה על משנה עישר ש"אם הרמב"ם למד ומנין

מעשר"?
משנה' ה'לחם תלמוד)מבאר ד"ה שם, התוס' דברי :(ע"פ

משנה  לעשר שאין דגן למעשר בהמה מעשר היקש כנגד
מההלכה ללמוד אפשר שנה, ה"ד)על לעשר (לעיל המתירה

זה  כלאים שהם אלו אם בקלֿוחומר: מזה זה ועזים כבשים
דין  אינו כלאים שאינם וישן חדש מזה, זה מתעשרים בזה

מזה זה שם)שיתעשרו שני (בכורות את לקיים אפשר והרי ?
לעשר  אין שלכתחילה מההיקש ללמוד – כאחד הלימודים

מעשר. זה הרי שבדיעבד וחומר' ומה'קל שנה, על משנה
אבן' א)וה'טורי ב, ר"ה מילואים הרמב"ם:(אבני על הקשה

השנה)המשנה ראש מסכת שנים (בתחילת ראשי ארבעה מונה
והגמרא שונים, ב)לדינים ז, המשנה (שם אין מדוע שואלת

שקלים? לתרומת השנה ראש בניסן, האחד את מזכירה
כראש  בניסן האחד את מונה היתה המשנה אילו ומבארת:
הישנים  שהשקלים משתמע היה שקלים, לתרומת השנה
הביא  אם והרי בדיעבד, אפילו ציבור לקרבנות פסולים

חובה. ידי יצא ישנים משקלים ציבור קרבנות
הן  להלכה, במשנה נקבעו השנה שראשי ונמצא
אם  שבדיעבד הרמב"ם, כדברי ואם בדיעבד, והן לכתחילה
המשנה  היתה לא המעשר, חל שנה על משנה בהמה עישר

בהמה! למעשר השנה ראש את למנות צריכה
ומבאר:

ראש  גם להימנות ראוי במשנה הנמנים השנה ראשי בין
ראש  את המשנה מונה ולכן לכתחילה, רק שתוקפו השנה
ראש  את מלמנות נמנעת זאת ובכל בהמה, למעשר השנה

שגם מצינו כי השקלים, לתרומת אפשר dligzklהשנה
השקלים  נאספו לא עדיין כאשר הישנים, מהשקלים לקחת

המשנה כדבר מ"ה)החדשים, פ"ד, החדש (שקלים בא "אם
הישנה". מן לאו ואם - חדשה מתרומה אותם לוקחים בזמנו

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום מותרת  תוצאה אסור, מעשה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰äãeöî ñøBtä ïëå§¥©¥§¨
ìéàBä ...íéâcä íò ÷Bðéú äìòäå ,äââLa íiä ïî íéâc úBìòäì§©£¨¦¦©¨¦§¨¨§¤¡¨¦¦©¨¦¦
äúéä àlL ét ìò óà ,úàhçî øeèt äæ éøä Z ÷Bðéú äìòäå§¤¡¨¦£¥¤¨¥©¨©©¦¤Ÿ¨§¨

.ââBL äéäL éðtî ,ãeöì àlà Búðek©¨¨¤¨¨¦§¥¤¨¨¥
אמוראים נחלקו זה א)בדין סד, אומרים (מנחות יש :

שבפועל  למרות דגים), (צידת לאיסור היתה וכוונתו שמאחר
ויש  וחייב. איסור עבר נפשות, הצלת של תוצאה היתה
נעשתה  ובפועל ומאחר התוצאה, לפי נקבע הדין כי אומרים

ופטור. איסור עבר לא מצוה,
שוגג', שהיה 'מפני שפטור הרמב"ם דברי ולכאורה
שוגג? על בא קרבן וכל קרבן, בחיוב מדובר הרי תמוהים:

חמדה' ה'כלי ג)ומבאר אות :(ויחי,
הוא  הפטור טעם אמנם כי להדגיש הרמב"ם כוונת
לפטור  כדי בכך אין אך מצוה, נעשתה שלמעשה משום

במזיד  איסור לעשות המתכוון אבל שוגג, היה כאשר אלא
הצלת  היתה ממעשיו כתוצאה אם אפילו בעונש יתחייב
היה  כאשר ורק הרעה, כוונתו על חייב במזיד כי נפשות
שוגג  היה כי - במחשבה איסור עשה לא כי פטור שוגג

לאיסור, התכוין נעשתה ולא בפועל כי - במעשה ולא
מצוה.

צריך  שכאשר אוירבך, הגרש"ז פסק זה עיקרון פי ועל
נפש, פיקוח לצורך ברכב לנסוע או לרופא בשבת לפנות
לצורך  רק המלאכה את העושה מצוות לשומר לפנות עדיף
עובר  אינו ולכן זאת, עושה היה לא כן ולולי נפש, פיקוח
לצורך  שלא גם הנסיעה את מבצע שהיה מי אצל אך איסור.
מצד  הרי נפשות, הצלת זו שלמעשה אף הרי נפש, פיקוח

איסור על ועובר במזיד עבירה כאן יש שבת המחשבה (שמירת

י) הערה פי"ג היולדת תורת וראה קכה. הערה פל"ב .כהלכתה
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ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום לע"ז? בשבת חטאת השוחט חייב מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰íéLã÷ úîäa èçBMä©¥¤¡©¨¨¦
ìL áiç Z äøæ äãBáòì úaLa äøæòì õeçíeMî :úBàhç L ¨£¨¨§©¨©£¨¨¨©¨¨©¨¦

äãBáò ãáBò íeMîe ,úaL ìlçî íeMîe ,õeça íéLã÷ èçBL¥¨¨¦©¦§©¥©¨¦¥£¨
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ופלתי' ה'כרתי סק"ב)הקשה פלתי סב, :(סי'
א)הגמרא עג, בשבת (פסחים חטאת השוחט מדוע שואלת

מקלקל  הוא והרי שבת חילול משום חייב לעזרה חוץ
וכאן  בשבת, השוחט חייב לאכילה כש'מתקן' ורק בחבורה,
מן  אבר מידי "שמוציאו ומבארת: באכילה? אסורה החטאת
ונמצא  באכילה, אסור החי מן אבר נח לבני גם כי החי",
לו  ראויה שתהא נח, לבן זו חטאת 'מתקנת' שהשחיטה

מידי)לאכילה ד"ה שם .(רש"י
הרמב"ם לדעת הי"א)והנה, פ"ט מלכים אינו (הל' נח בן
מן החי מן אבר על בחטאת serdמוזהר חייב מדוע כן ואם ,

היה  לא השחיטה ללא גם הרי שבת, חילול משום העוף
כאן? יש 'תיקון' ומה נח, לבן אסור העוף

ותירץ:
בשבת  העוף חטאת בשחיטת ה'תיקון' הרמב"ם, לדעת

נח לבן רש"י)אינו שפירש לאחר (כפי שגם אף כי לישראל, אלא
איסור  דומה אינו - באכילה לו אסורה החטאת השחיטה
חטאת  באכילת החי: מן אבר אכילת לאיסור החטאת אכילת

יאכל אם xyaלוקה zifk אינם והעצמות והגידים ,
באכילת  גם לוקה החי מן אבר באכילת ואילו מצטרפים,

xya edyn(לכזית משלימים והעצמות ה'תיקון'(והגידים וזהו .
משהו  אכילת על לוקה היה השחיטה לפני שבשחיטה:
הגידים  אם גם זו, אכילה על ילקה לא ועתה מהבשר,

כזית. לשיעור ישלימו והעצמות
נפתוח' 'מי סק"ג)ובספר ג שנעשה (פרפר ה'תיקון' ביאר:

נבלת  מטומאת יוצא העוף שעלֿידה הוא השחיטה ידי על
רש"י שכתב ואף טהור. מה)עוף ד"ה השחיטה (שם שאין

לעבודהֿזרה  שהוקרבה בהמה שהרי טומאה לענין מועילה
חמורה  טהור עוף נבלת טומאת אבל – כנבילה מטמאה
שתחבו  (כגון האדם מגע ללא גם באכילה שמטמאה יותר,
אינה  עבודהֿזרה וטומאת שלו) הבליעה לבית אותה
העוף  את 'תיקנה' שהשחיטה ונמצא במגע. אלא מטמאה

נבילה. טומאת מידי בהוצאתו
אלחנן בנו)והגר"י בשם יט, סו"ס יצחק' בדעת (באר נקט

דברי  פי על ומבאר נח, לבן 'מתקנת' שהשחיטה הרמב"ם
משנה' שם)ה'כסף מלכים בן (הל' אין שאמנם הרמב"ם בשיטת

איסור, עליו יש אבל העוף, מן החי מן אבר על נענש נח
שיהא הועילה השחיטה כן מחטאת xzenואם לאכול לו

השחוטה. העוף

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת ולמה? מה על - תלוי אשם
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הרמב"ם הי"ב)לדעת פ"ט מת טומאת דבר (הל' האם ספק בכל ,

ורק  לעשותו, מותר תורה מדין לא, או מהתורה אסור מסוים
לאיסור. ולחשוש להחמיר יש חכמים מתקנת

מותר  התורה מן אם הראשונים: כך על והקשו
יתכן  כיצד איסור, ספק שהוא דבר לעשות מלכתחילה
מן  תלוי' 'אשם קרבן להביא חייב איסור ספק על שהעובר

התורה?
לבאר: יש הרמב"ם ובדעת

מותר  הדבר האם ספק לאדם היה מעשה בשעת כאשר
אינו  עשה ואם התורה מן לעשותו רשאי הוא הרי אסור, או

שהאדם  באופן נאמר תלוי אשם וחיוב קרבן. להביא  חייב
היה zrkמסתפק לא מעשה בשעת אך איסור, עבר שמא

מותר. שהדבר סבור והיה כלל ספק לו
אסורה  אחת חתיכות, שתי לפניו מונחות אם ולדוגמא:
איזו  לזהות אפשרות ואין ושומן) חלב (כגון מותרת ואחת
אחת  לאכול הדין מן לו מותר – המותרת ואיזו האסורה

תלוי. אשם מביא ואינו איסור, ספק שזהו אף מהן
האסורה  מהחתיכות איזו ידוע היה מלכתחילה אם אך
בלבו  התעורר מכן ולאחר מהן, אחת ואכל המותרת ואיזו
האסורה, את ואכל שטעה או המותרת את אכל האם ספק
איסור  כאן היה האסורה החתיכה את אכל אכן שאם כיון
וודאי, איסור אלא ספק היה לא מעשה בשעת שהרי גמור

תלוי. אשם להביא עליו
(zewtqd xryl dgizt ,(xag) wgvi zia)
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבחבּורה ‡. אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

החבּורה 2אחת  מן מּמּנּו מֹוציאין ואין ּבּה3. .4ׁשּיאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכזית  מּמּנּו ּבליל 5והּמֹוציא לחבּורה מחבּורה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

עּׂשר  הּבית 6חמּׁשה מן תֹוציא לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהֹוצאה  ּבחּוץ; ׁשּיּניחּנּו והּוא חּוצה. הּבּׂשר ְִִֶֶֶַַַָָָָָמן
ּכהֹוצאת  והּנחה עקירה צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָּכתּובה

ּבּפסח  מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשהֹוציאֹו7ׁשּבת. ׁשּכיון , ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
האגף  מן נפסל. ּכלפנים 8הראׁשֹון - מן 9ולפנים ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָ

ּכלחּוץ  - ולחּוץ עבי 10האגף ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ; ְְְְֲֲֳִֶַַַַַָָ

ּכלחּוץ  - החּלֹונֹות 11הּפתח ּכלפנים.12. - הּכתלים ועבי ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָ
הּבית  ּבכלל אינן - והעלּיֹות .13הּגּגים ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבּׂשר
קדׁשים  קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשגגה
חּוץ  ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו לעזרה חּוץ ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיצא

ּכטרפה  ׁשהּכל ירּוׁשלים, אכילתֹו14לחֹומֹות על ,15ולֹוקין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרּבנֹות  ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו -16ּכמֹו מקצתֹו ׁשּיצא אבר . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּבּׂשר  את 17חֹות וקֹולף לעצם, ׁשּמּגיע עד ויֹורד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יּׂשרף.18הּבּׂשר  - ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל ; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּבקֹופיץ  חֹות - לעצם מּגיע ׁשאר 19ּכׁשהּוא היה אם , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
עצם  ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם -20קדׁשים; ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּפרק 21קֹולף  מן 22עד מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לחּוץ  ּומׁשליכֹו .23הּפרק ְִֶֶַַַ

חבּורֹות ‚. צריכה 24ׁשּתי - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחבורה.1) מחבורה מוציאין ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יאכלו 2)יבאר אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
"יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם בני (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות בהם אותו
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים. -
מו) שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם, את ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
בתים, בשני ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל" - למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו'
אוכל  שהאוכל בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר' רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל
יכול  רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד כל יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי
וכתב  הפסח). היינו יאכל, וקרינן למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל ֵֵָיהא
לבד, אחת בחבורה אלא חבורות בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו חבורה אותה אין 3)וכן חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא (שמות 4)לי שם דרשב"י במכילתא הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "יאכל, מו): הוא 5)יב, כן
ל  "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם, שם כדי בתוספתא על חוצה הבית מן תוציא א

מכזית". פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה.6)אכילה ושוב 7)בשעת והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
אותן 8)הוציאוהו. כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר במוציא רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל את 9)הדלתות מוציא נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
לחוץ. ונפסל.10)הפסח לאו, על עובר הפסח את שם הניח מירושלים.11)ואם הוצאה לעניין שם בגמרא אמרו כן

הבית.12) שגגים 13)של ז הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח מבשר כזית והמוציא
פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם אוכלים ואין נתקדשו. לא כב)14)ועליות (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם

שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו חוץ שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין וקבלנו
לירושלים  חוץ קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,

באכילה". אסור והוא שיצא הבשר אותו נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום משום 15)או נמי "ולילקי יח. במכות
כזית. ממנו אכל אם והיינו תאכלו", לא טרפה בשדה אסור 16)ובשר למקומו הבשר שחזר פי על שאף שם וכתב שם.

שיצא.17)לאוכלו. מקום אבל 18)עד עצם, בו לשבור שאסור בפסח, אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
שאינם  העצמות לבין שריפה הטעון הבשר בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ, לחתוך שאפשר קדשים בשאר

שריפה. גדול".19)טעונים בו".20)"סכין תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות הבשר.21)שנאמר מקום 22)את
העצמות. פג.).23)שמתחברים (פסחים משליכם אלא שריפה, טעונים אינם והעמידוה 24)שעצמות פו. שם משנה

ה), הלכה (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח שאמר: יהודה כר' שם בגמרא
פסחה. את אחת כל האוכלות חבורות בשתי זו משנה לפרש צריך
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הּבּׂשר  מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן חבּורה ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
חּוצה  לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְִִִִֵֶַָָָָָחּוצה.

אכילתֹו איל25למקֹום ּפניהן את הֹופכין ואּלּו .26 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
ּכדי  ואֹוכלין, איל ּפניהן את הֹופכין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַואֹוכלין,

מערבים  יראּו .27ׁשּלא ְִֵֶָָֹֹ
הּבית „. ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ׁשּתי 28היּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

למזג  עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו 29החבּורֹות את קֹופץ ,30 ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּפניו  את ּכ31ּומחזיר ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹוכל
ואֹוכלת  חבּורתּה מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ,32ּומּתר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ׁשהיא ְְֱִִִֵֵֶֶֶָֹמּפני
חבּורֹות ‰. אינן 33ׁשּתי - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

מחיצה 34אֹוכלין  ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
נאכל  הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד אֹוכלין אינן - ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביניהן

חבּורֹות  לחבּורה 35ּבׁשּתי מחבּורה נעקרין ואינן ,36. ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ

.Â לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבני
חבּורה  ּבני ׁשאר ּבאּו ולא ּבׁשעה 37ּפסחיהן נכנסּו אם , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

הּפסחים  לאכל אדם ּבני לכּלן 38ׁשּדר המעֹורר וחזר , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּׁשאר  עד 39על אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ּבאּו ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

הּמתאחרין  ּבאּו ואפּלּו לּׁשאר. ממּתינים ואין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּיּׂשּבעּו
אין  - הּכל ׁשאכלּו הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ ְְְֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

חלקם  ּכדי להן ּבלבד 40מׁשּלמים ׁשנים נכנסּו אם אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ממּתינים  אּלּו הרי ּבׁשעת 41- אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּנפטרין  ּבעת אבל לאכל; צרי42ּכניסתן אדם אין - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ
יצא  - מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו לחברֹו. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהמּתין

להמּתין  צרי .43ואינֹו ְְְִִֵַָ
.Ê ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמאכיל

ׁשני  זרה 44מּפסח לעבֹודה למּומר ּתֹוׁשב 45, לגר אֹו46אֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
לֹוקה 47לּׂשכיר  ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי -48, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָֹ

- ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִֵֶַַַַַָָָָָאבל
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חוצה 25) תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא "לא
איכפת 26)לאכילתו". לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן. לעשות רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם

אלו 27)לן. אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא בזו, זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם עומד 28)הופכין כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה

מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים, "והיו היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש וכו'".
אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם האחרת.29)להספיק החבורה אוכל.30)לבני ואינו פיו את מחבורתו 31)סוגר

האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו שקופץ כיון כלומר, האחרת, החבורה פי 32)לכיוון על אף כלומר,
פיה. קופצת החבורות 33)שאינה ששתי כאן לפרש צריך חבורות, בשתי נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר

שלה. פסח ואחת אחת כל שמעון)34)אכלו (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה ונסתלקה יושבין "היו פו: בפסחים
רבינו  ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל אין יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני אוכל האוכל

יהודה. -35)כר' חבורות בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם מחיצה ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
הדין  על מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות, בשתי נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין,

ביניהן". מחיצה ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של יהודה 36)השני וכר' חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
מביניהם". מחיצה שנפרצה חבורות "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה בני 37)שם. הונא: רב "אמר שם: בפסחים

באחד. אפילו ויוצאין בשלושה נכנסין למיעל".38)חבורה דרגילי בעידנא דעייל "והוא החבורה 39)שם: של השמש
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל הלך

לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר להשאיר 40)דילא", פנים כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית השלישי.41)להם שיבוא אין 43)יוצאין.42)עד דבריו בסוף רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב

לסברא  מקום היה כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי שמהיכא דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו
יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד להמתין הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו (במדבר 44)שכיוון בו שנאמר משום

הלכה  י פרק ולהלן צו. (פסחים ראשון כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו הפסח חוקת "ככל יב) ט,
שנשתמד".45)טו). לישראל הפסח את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות בספר כתב שקבל 46)כן גוי

זרה. עבודה עובד ואינו נח בני שנצטוו מצוות, שבע הגוי".47)עליו יאכל 48)"זה לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
בגוי  ובין מומר בישראל בין המדבר בו" יאכל לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל נאמר וודאי בו"
תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה, ציוותה לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם - שם) (מכילתא
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף  לוקה אינו
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י בפרק וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
שהמלביש  לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר), עקיבא ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
עיוור  "לפני משום הוא כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה. המלביש - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו

רלב. מצוה בחינוך ראה עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבחבּורה ‡. אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

החבּורה 2אחת  מן מּמּנּו מֹוציאין ואין ּבּה3. .4ׁשּיאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכזית  מּמּנּו ּבליל 5והּמֹוציא לחבּורה מחבּורה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

עּׂשר  הּבית 6חמּׁשה מן תֹוציא לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהֹוצאה  ּבחּוץ; ׁשּיּניחּנּו והּוא חּוצה. הּבּׂשר ְִִֶֶֶַַַָָָָָמן
ּכהֹוצאת  והּנחה עקירה צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָּכתּובה

ּבּפסח  מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשהֹוציאֹו7ׁשּבת. ׁשּכיון , ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
האגף  מן נפסל. ּכלפנים 8הראׁשֹון - מן 9ולפנים ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָ

ּכלחּוץ  - ולחּוץ עבי 10האגף ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ; ְְְְֲֲֳִֶַַַַַָָ

ּכלחּוץ  - החּלֹונֹות 11הּפתח ּכלפנים.12. - הּכתלים ועבי ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָ
הּבית  ּבכלל אינן - והעלּיֹות .13הּגּגים ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבּׂשר
קדׁשים  קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשגגה
חּוץ  ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו לעזרה חּוץ ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיצא

ּכטרפה  ׁשהּכל ירּוׁשלים, אכילתֹו14לחֹומֹות על ,15ולֹוקין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרּבנֹות  ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו -16ּכמֹו מקצתֹו ׁשּיצא אבר . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּבּׂשר  את 17חֹות וקֹולף לעצם, ׁשּמּגיע עד ויֹורד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יּׂשרף.18הּבּׂשר  - ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל ; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּבקֹופיץ  חֹות - לעצם מּגיע ׁשאר 19ּכׁשהּוא היה אם , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
עצם  ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם -20קדׁשים; ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּפרק 21קֹולף  מן 22עד מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לחּוץ  ּומׁשליכֹו .23הּפרק ְִֶֶַַַ

חבּורֹות ‚. צריכה 24ׁשּתי - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
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לחבורה.1) מחבורה מוציאין ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יאכלו 2)יבאר אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
"יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם בני (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות בהם אותו
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים. -
מו) שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם, את ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
בתים, בשני ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל" - למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו'
אוכל  שהאוכל בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר' רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל
יכול  רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד כל יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי
וכתב  הפסח). היינו יאכל, וקרינן למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל ֵֵָיהא
לבד, אחת בחבורה אלא חבורות בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו חבורה אותה אין 3)וכן חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא (שמות 4)לי שם דרשב"י במכילתא הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "יאכל, מו): הוא 5)יב, כן
ל  "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם, שם כדי בתוספתא על חוצה הבית מן תוציא א

מכזית". פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה.6)אכילה ושוב 7)בשעת והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
אותן 8)הוציאוהו. כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר במוציא רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל את 9)הדלתות מוציא נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
לחוץ. ונפסל.10)הפסח לאו, על עובר הפסח את שם הניח מירושלים.11)ואם הוצאה לעניין שם בגמרא אמרו כן

הבית.12) שגגים 13)של ז הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח מבשר כזית והמוציא
פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם אוכלים ואין נתקדשו. לא כב)14)ועליות (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם

שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו חוץ שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין וקבלנו
לירושלים  חוץ קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,

באכילה". אסור והוא שיצא הבשר אותו נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום משום 15)או נמי "ולילקי יח. במכות
כזית. ממנו אכל אם והיינו תאכלו", לא טרפה בשדה אסור 16)ובשר למקומו הבשר שחזר פי על שאף שם וכתב שם.

שיצא.17)לאוכלו. מקום אבל 18)עד עצם, בו לשבור שאסור בפסח, אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
שאינם  העצמות לבין שריפה הטעון הבשר בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ, לחתוך שאפשר קדשים בשאר

שריפה. גדול".19)טעונים בו".20)"סכין תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות הבשר.21)שנאמר מקום 22)את
העצמות. פג.).23)שמתחברים (פסחים משליכם אלא שריפה, טעונים אינם והעמידוה 24)שעצמות פו. שם משנה

ה), הלכה (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח שאמר: יהודה כר' שם בגמרא
פסחה. את אחת כל האוכלות חבורות בשתי זו משנה לפרש צריך

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבּׂשר  מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן חבּורה ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
חּוצה  לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְִִִִֵֶַָָָָָחּוצה.

אכילתֹו איל25למקֹום ּפניהן את הֹופכין ואּלּו .26 ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
ּכדי  ואֹוכלין, איל ּפניהן את הֹופכין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַואֹוכלין,

מערבים  יראּו .27ׁשּלא ְִֵֶָָֹֹ
הּבית „. ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ׁשּתי 28היּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

למזג  עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו 29החבּורֹות את קֹופץ ,30 ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּפניו  את ּכ31ּומחזיר ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹוכל
ואֹוכלת  חבּורתּה מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ,32ּומּתר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ׁשהיא ְְֱִִִֵֵֶֶֶָֹמּפני
חבּורֹות ‰. אינן 33ׁשּתי - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

מחיצה 34אֹוכלין  ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
נאכל  הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד אֹוכלין אינן - ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביניהן

חבּורֹות  לחבּורה 35ּבׁשּתי מחבּורה נעקרין ואינן ,36. ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ

.Â לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבני
חבּורה  ּבני ׁשאר ּבאּו ולא ּבׁשעה 37ּפסחיהן נכנסּו אם , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

הּפסחים  לאכל אדם ּבני לכּלן 38ׁשּדר המעֹורר וחזר , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּׁשאר  עד 39על אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ּבאּו ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

הּמתאחרין  ּבאּו ואפּלּו לּׁשאר. ממּתינים ואין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּיּׂשּבעּו
אין  - הּכל ׁשאכלּו הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ ְְְֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

חלקם  ּכדי להן ּבלבד 40מׁשּלמים ׁשנים נכנסּו אם אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ממּתינים  אּלּו הרי ּבׁשעת 41- אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּנפטרין  ּבעת אבל לאכל; צרי42ּכניסתן אדם אין - ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ
יצא  - מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו לחברֹו. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהמּתין

להמּתין  צרי .43ואינֹו ְְְִִֵַָ
.Ê ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמאכיל

ׁשני  זרה 44מּפסח לעבֹודה למּומר ּתֹוׁשב 45, לגר אֹו46אֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
לֹוקה 47לּׂשכיר  ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי -48, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָֹ

- ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִֵֶַַַַַָָָָָאבל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוצה 25) תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא "לא
איכפת 26)לאכילתו". לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן. לעשות רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם

אלו 27)לן. אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא בזו, זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם עומד 28)הופכין כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה

מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים, "והיו היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש וכו'".
אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם האחרת.29)להספיק החבורה אוכל.30)לבני ואינו פיו את מחבורתו 31)סוגר

האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו שקופץ כיון כלומר, האחרת, החבורה פי 32)לכיוון על אף כלומר,
פיה. קופצת החבורות 33)שאינה ששתי כאן לפרש צריך חבורות, בשתי נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר

שלה. פסח ואחת אחת כל שמעון)34)אכלו (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה ונסתלקה יושבין "היו פו: בפסחים
רבינו  ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל אין יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני אוכל האוכל

יהודה. -35)כר' חבורות בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם מחיצה ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
הדין  על מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות, בשתי נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין,

ביניהן". מחיצה ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של יהודה 36)השני וכר' חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
מביניהם". מחיצה שנפרצה חבורות "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה בני 37)שם. הונא: רב "אמר שם: בפסחים

באחד. אפילו ויוצאין בשלושה נכנסין למיעל".38)חבורה דרגילי בעידנא דעייל "והוא החבורה 39)שם: של השמש
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל הלך

לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר להשאיר 40)דילא", פנים כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית השלישי.41)להם שיבוא אין 43)יוצאין.42)עד דבריו בסוף רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב

לסברא  מקום היה כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי שמהיכא דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו
יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד להמתין הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו (במדבר 44)שכיוון בו שנאמר משום

הלכה  י פרק ולהלן צו. (פסחים ראשון כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו הפסח חוקת "ככל יב) ט,
שנשתמד".45)טו). לישראל הפסח את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות בספר כתב שקבל 46)כן גוי

זרה. עבודה עובד ואינו נח בני שנצטוו מצוות, שבע הגוי".47)עליו יאכל 48)"זה לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
בגוי  ובין מומר בישראל בין המדבר בו" יאכל לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל נאמר וודאי בו"
תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה, ציוותה לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם - שם) (מכילתא
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף  לוקה אינו
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י בפרק וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
שהמלביש  לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר), עקיבא ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
עיוור  "לפני משום הוא כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה. המלביש - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו

רלב. מצוה בחינוך ראה עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא
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נכר  אל העֹובד אפּלּו49זה לנכרי, מּמּנּו מאכילין ואין . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
יאכל  לא וּׂשכיר ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב ְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹגר

.50ּבֹו
.Á הּפסח 51ערל מּבּׂשר ּכזית ׁשּנאמר:52ׁשאכל לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ערל ֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל
ּומרֹור  מּצה לגר 53הּוא ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן . ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻ

ּולּׂשכיר  .54ּתֹוׁשב ְִָָ
.Ë מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכׁשם

ׁשּנאמר 55הּפסח  מּלאכל; מעּכבתּו ּכ אתֹו56, ּומלּתה : ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּבֹו יאכל ּכיצד 57אז הּפסח,58. ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ? ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אחר  אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ׁשּלא ּבן לֹו ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל אסּור זה הרי - הּפסח ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחיטת
ולא  הּפסח ׁשחיטת אחר למילה ראּוי הּבן יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוכיצד

חּמה  ׁשחלצּתּו ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי ׁשּצרי59יהיה , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הבראתֹו מּיֹום לעת מעת ימים ׁשּכאבה 60ׁשבעת ּוכגֹון ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשחיטה  אחר ונרּפאת ונקרע 61עינֹו טמטּום ׁשהיה אֹו ; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לֹוקה ‡. זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ׁשּנאמר:2הּׁשֹובר ; ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

תׁשּברּו לא לא 3ועצם ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ּבטמאה  ׁשּבא ּפסח אבל בֹו. עצם 4יׁשּברּו ּבֹו ׁשבר אם , ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

- בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה מּפי לֹוקה. אינֹו -ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבטמא  ולא ּבלילי 5ּבטהֹור העצם את הּׁשֹובר אחד . ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עּׂשר  יֹום 6חמּׁשה מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו אֹו7, , ְֲִִֶֶֶַָָָָ
ימים  ּכּמה אחר לֹוקה.8ׁשּׁשבר זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

.·הּנֹותר 10ּׂשֹורפין 9לפיכ ּבכלל הּפסח עצמֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָ
תּקלה 11מּבּׂשרֹו לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ,12. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
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שם:49) דרשב"י במכילתא וכן דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור זרה. לעבודה משומד כלומר,
במשמע". נכרי ואחד מומר ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד משומד ישראל זה נכר בן כן 50)"כל

לא  שאם שם), (מכילתא מהול וגבעוני מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה "תושב שם: במכילתא הוא
עבריים  עבדים כלומר ישראל, ושכיר בתושב זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל לא ערל בכלל הוא הרי כן

מדעתם. שלא פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או עולם קניין משום 51)הקנויים נימול שלא ישראל
כח:). פסחים (רש"י מילה מחמת אחיו "אכילה".52)שמתו נחשבת אינה מכזית פחות כל 53)כי "דתניא קכ. פסחים

מפרשים  ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות המאירי וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו בו, יאכל לא ערל
תושב". לגר ומרור מצה להאכיל שמותר כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן דרשב"י 54)שחייב מכילתא

המתחיל  דיבור כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
בה? יש קדושה מצה האם העירו: וכו'55)כל, עבדיו כל ומילת הקטנים בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה

למדו  עא. וביבמות (בא) ובמכילתא לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים
לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו מעכבים מלו שלא עבדיו שגם

בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל מד) (שם, בעבדיו עבדיו.56)וכתב בא:57)אצל במכילתא
(אצל  להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן: אתה הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו מילת אלא לי "אין
הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים מילת כאן אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן מה "אז" זכריו)

השחיטה 58) ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו, שלא ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה אופן באיזה
עכבוהו. ממנו.59)לא ונחלץ חום לתינוק ימים 60)שהיה שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת ייתכן זה ולפי

את  לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים שבעה לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא לעת מעת
חום,61)הפסח. של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין השחיטה. בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

(קלז.). שבת הבוקר.1)ראה עד מהבשר ישאיר ושלא חייב, עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר משנה 2)יבאר
פד. בדקדוקי 3)פסחים (ראה ישנים ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו סופר [וטעות ישברו" "לא צ"ל:

חדשים]. בדפוסים ותוקנה ט) הערה קכט עמ' שם הפסח 4)סופרים כולם שמקריבים מת, טמאי הקהל רוב שהיו כגון
להלן  ראה עצם, שבירת משום עליו חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א, הלכה פ"ז למעלה ראה בטומאה,

ו. שנעשה 5)הלכה הוא פסול "האי שם: ופירש"י בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא: שם בפסחים
אין  זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא הוא כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה דטומאה בפסול,

בפסול". ולא בכשר, בו בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י. לדברי פסח 6)צורך שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא אייר ושל בבית 7)ראשון, אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו תשברו לא ועצם "ת"ר פד: שם

בו  אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום בו יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות יאכל אחד
כשר  הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם שבירת אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת משום
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר, פפא רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד הוא.

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, בו 8)מאי יש - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח ו, הלכה להלן ראה
עצם. שבירת ימים.9)משום כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור עצמות 10)לפי "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ שריפה טעונין אין ולא 11)הקדשים בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר כנראה
שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים עצמות "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט מפורש וכן מוח,

להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין הפסח" מעצמות דברי 12)חוץ רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו שמא כלומר,

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכזית ‚. עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין
מח 13ּבּׂשר  ּבֹו ׁשּיׁש וׁשאין 14אֹו מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל ; ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

עליו  היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ּבּׂשר ּכזית ְְִִֵַַַָָָָָָָָָָּגעליו
אף  חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא העצם וׁשבר ּבּׂשר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזית

מּבּׂשרֹו ּפנּוי ׁשּׁשבר ׁשהּמקֹום ּפי .15על ְִִֶֶַַַָָָָ
הּׁשֹובר „. אחר לֹוקה.16הּׁשֹובר - אחד ּבעצם ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּגידים ‰. והמחּת עצמֹות מּׁשּום 17הּׂשֹורף חּיב אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

עצם  .18ׁשבירת ְִֶֶַ
.Â נא ׁשהּוא מבּׁשל 19ּפסח -20אֹו העצם את ּבֹו וׁשבר ְְֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבטמאה 21לֹוקה  נפסל אפּלּו -23ויציאה 22. ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה העצם. ׁשבירת אּסּור ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָיׁש

ונפסל  הּכׁשר ׁשעת לֹו היתה 24ּכׁשהיתה לא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנתּפּגל  ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת ּבמחׁשבת 25לֹו נעּׂשה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ
הּׁשם 26זמן  ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשבירת 27אֹו מּׁשּום ּבֹו אין - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

ֶֶָהעצם.
.Ê האליה עצם ׁשהרי 28ׁשבר לֹוקה, אינֹו ראּוי - אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.29לאכילה  ֲִַָ
.Á רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם אּלּו30הּסחּוסים, הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ

לאכלן  .31מּתרין ְְִָָָֻ
.Ë גדי אֹותן,32היה יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ

עצם  ׁשֹובר לֹוקה 33ׁשּזה - אכל ואם הּׁשֹובר 34. ׁשאחד ; ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ר עצם אֹו קׁשה ּבּׁשֹור 35עצם ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה . ְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיתּבּׁשל  אחר הּגדי 36הּגדֹול מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
צלּיתֹו אחר ּכנפים 37הר ראׁשי ּכגֹון .39והּסחּוסים 38, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
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הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור שיש שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים הברייתא
עצמות  "הני הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
ולפנינו  ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה קדשים עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי
שריפה, צריכים אינם קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו למה הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה
שמא  בפסח, שריפה צריכים מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים למה לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו

שמח). (אור כנ"ל עצם, שבירת של תקלה לידי עליו 13)יבוא שאין (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
בו" תשברו לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה", שיעור דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית
(שם). עצם שבירת משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת משום בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות

פירש"י.14) וכן שם, בר"ח מפורש וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו "ויש פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
יוחנן.15) כר' ופסק לקיש, בן ור"ש יוחנן ר' בין שם גם 16)מחלוקת ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,

התריות, בשתי "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר. ושוב בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
וראה  שובר". אחר שובר יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים". חייב ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן

ח. והערה א הלכה פ"ט הפסח.17)למעלה בו 18)של אין - גידים והמחתך עצמות "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת עדיי 19)משום אדם לאכילת ראוי ואינו מעט משום שנצלה לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח (למעלה ן

יש  בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו תאכלו "אל שנאמר
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם, שבירת משום ממנו 20)בו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור

ד). הלכה שם (למעלה במים" מבושל ובשל (שם 21)נא יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני חייב, הוא בנא
ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו גם שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן רב מדברי
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו, חייבים בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה כיון -

הדם.22) זריקת ב.23)לאחר הלכה פ"ט למעלה ראה לחבורתו, למעלה 24)חוץ ראה וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם
זו. המוקדשין 25)בהלכה פסולי מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא שזה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב

להלן]. וראה א, למזבח,26)הלכה הדם הולכת בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה, בשעת שחשב כגון
פסולי  מהלכות (פי"ג בהקרבה המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר לזמן חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או
מחשבת  היינו מקודם שכתב "שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה" "בן ובהגהות א). הלכה המוקדשין

לזמנו. יא).27)חוץ הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם שמו הכבש.28)ששינה שם:29)זנב פסחים
דהא  לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת משום בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי כי כל אמר, אשי "רב

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח גבי על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי אינו שם 30)ודאי
שם).פ  (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם ט.31)ד. הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם וגמרא 32)ואין משנה

שבירה.33)שם. הוא הרך העצם בו".34)שאכילת תשברו לא "ועצם לא 35)משום "ועצם של האיסור בכלל הוא
בו". לאכילה.36)תשברו ראויים הם רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול שור בשור 37)פירוש, כי אף

צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם אפשרות אין העצמות 38)הגדול ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
פד.). פסחים (מאירי ולועסה" בשיניו נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה ח.39)שיש הלכה למעלה ראה

והסחוסים", כנפיים וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל "כל פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של  פירושו וזהו
והסחוסים, כנפיים ראשי סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול בשור הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא,
רב) (בישול בשלקא הגדול בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא
מינוי, לענין הוא שהמדובר רש"י ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים ראשי הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל



קה gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נכר  אל העֹובד אפּלּו49זה לנכרי, מּמּנּו מאכילין ואין . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
יאכל  לא וּׂשכיר ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב ְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹגר

.50ּבֹו
.Á הּפסח 51ערל מּבּׂשר ּכזית ׁשּנאמר:52ׁשאכל לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ערל ֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל
ּומרֹור  מּצה לגר 53הּוא ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן . ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻ

ּולּׂשכיר  .54ּתֹוׁשב ְִָָ
.Ë מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכׁשם

ׁשּנאמר 55הּפסח  מּלאכל; מעּכבתּו ּכ אתֹו56, ּומלּתה : ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּבֹו יאכל ּכיצד 57אז הּפסח,58. ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ? ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אחר  אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ׁשּלא ּבן לֹו ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל אסּור זה הרי - הּפסח ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחיטת
ולא  הּפסח ׁשחיטת אחר למילה ראּוי הּבן יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹוכיצד

חּמה  ׁשחלצּתּו ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי ׁשּצרי59יהיה , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הבראתֹו מּיֹום לעת מעת ימים ׁשּכאבה 60ׁשבעת ּוכגֹון ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשחיטה  אחר ונרּפאת ונקרע 61עינֹו טמטּום ׁשהיה אֹו ; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לֹוקה ‡. זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ׁשּנאמר:2הּׁשֹובר ; ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

תׁשּברּו לא לא 3ועצם ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
ּבטמאה  ׁשּבא ּפסח אבל בֹו. עצם 4יׁשּברּו ּבֹו ׁשבר אם , ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

- בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה מּפי לֹוקה. אינֹו -ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבטמא  ולא ּבלילי 5ּבטהֹור העצם את הּׁשֹובר אחד . ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עּׂשר  יֹום 6חמּׁשה מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו אֹו7, , ְֲִִֶֶֶַָָָָ
ימים  ּכּמה אחר לֹוקה.8ׁשּׁשבר זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

.·הּנֹותר 10ּׂשֹורפין 9לפיכ ּבכלל הּפסח עצמֹות ְְְְִִִֶַַַַַָָ
תּקלה 11מּבּׂשרֹו לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ,12. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם:49) דרשב"י במכילתא וכן דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור זרה. לעבודה משומד כלומר,
במשמע". נכרי ואחד מומר ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד משומד ישראל זה נכר בן כן 50)"כל

לא  שאם שם), (מכילתא מהול וגבעוני מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה "תושב שם: במכילתא הוא
עבריים  עבדים כלומר ישראל, ושכיר בתושב זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל לא ערל בכלל הוא הרי כן

מדעתם. שלא פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או עולם קניין משום 51)הקנויים נימול שלא ישראל
כח:). פסחים (רש"י מילה מחמת אחיו "אכילה".52)שמתו נחשבת אינה מכזית פחות כל 53)כי "דתניא קכ. פסחים

מפרשים  ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות המאירי וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו בו, יאכל לא ערל
תושב". לגר ומרור מצה להאכיל שמותר כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן דרשב"י 54)שחייב מכילתא

המתחיל  דיבור כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
בה? יש קדושה מצה האם העירו: וכו'55)כל, עבדיו כל ומילת הקטנים בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה

למדו  עא. וביבמות (בא) ובמכילתא לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים
לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו מעכבים מלו שלא עבדיו שגם

בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל מד) (שם, בעבדיו עבדיו.56)וכתב בא:57)אצל במכילתא
(אצל  להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן: אתה הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו מילת אלא לי "אין
הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים מילת כאן אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן מה "אז" זכריו)

השחיטה 58) ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו, שלא ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה אופן באיזה
עכבוהו. ממנו.59)לא ונחלץ חום לתינוק ימים 60)שהיה שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת ייתכן זה ולפי

את  לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים שבעה לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא לעת מעת
חום,61)הפסח. של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין השחיטה. בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

(קלז.). שבת הבוקר.1)ראה עד מהבשר ישאיר ושלא חייב, עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר משנה 2)יבאר
פד. בדקדוקי 3)פסחים (ראה ישנים ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו סופר [וטעות ישברו" "לא צ"ל:

חדשים]. בדפוסים ותוקנה ט) הערה קכט עמ' שם הפסח 4)סופרים כולם שמקריבים מת, טמאי הקהל רוב שהיו כגון
להלן  ראה עצם, שבירת משום עליו חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א, הלכה פ"ז למעלה ראה בטומאה,

ו. שנעשה 5)הלכה הוא פסול "האי שם: ופירש"י בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא: שם בפסחים
אין  זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא הוא כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה דטומאה בפסול,

בפסול". ולא בכשר, בו בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י. לדברי פסח 6)צורך שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא אייר ושל בבית 7)ראשון, אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו תשברו לא ועצם "ת"ר פד: שם

בו  אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום בו יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות יאכל אחד
כשר  הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם שבירת אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת משום
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר, פפא רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד הוא.

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, בו 8)מאי יש - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח ו, הלכה להלן ראה
עצם. שבירת ימים.9)משום כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור עצמות 10)לפי "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ שריפה טעונין אין ולא 11)הקדשים בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר כנראה
שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים עצמות "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט מפורש וכן מוח,

להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין הפסח" מעצמות דברי 12)חוץ רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו שמא כלומר,

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכזית ‚. עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין
מח 13ּבּׂשר  ּבֹו ׁשּיׁש וׁשאין 14אֹו מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל ; ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

עליו  היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ּבּׂשר ּכזית ְְִִֵַַַָָָָָָָָָָּגעליו
אף  חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא העצם וׁשבר ּבּׂשר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזית

מּבּׂשרֹו ּפנּוי ׁשּׁשבר ׁשהּמקֹום ּפי .15על ְִִֶֶַַַָָָָ
הּׁשֹובר „. אחר לֹוקה.16הּׁשֹובר - אחד ּבעצם ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּגידים ‰. והמחּת עצמֹות מּׁשּום 17הּׂשֹורף חּיב אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

עצם  .18ׁשבירת ְִֶֶַ
.Â נא ׁשהּוא מבּׁשל 19ּפסח -20אֹו העצם את ּבֹו וׁשבר ְְֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבטמאה 21לֹוקה  נפסל אפּלּו -23ויציאה 22. ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה העצם. ׁשבירת אּסּור ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָיׁש

ונפסל  הּכׁשר ׁשעת לֹו היתה 24ּכׁשהיתה לא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנתּפּגל  ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת ּבמחׁשבת 25לֹו נעּׂשה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ
הּׁשם 26זמן  ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשבירת 27אֹו מּׁשּום ּבֹו אין - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ

ֶֶָהעצם.
.Ê האליה עצם ׁשהרי 28ׁשבר לֹוקה, אינֹו ראּוי - אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.29לאכילה  ֲִַָ
.Á רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם אּלּו30הּסחּוסים, הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָ

לאכלן  .31מּתרין ְְִָָָֻ
.Ë גדי אֹותן,32היה יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ

עצם  ׁשֹובר לֹוקה 33ׁשּזה - אכל ואם הּׁשֹובר 34. ׁשאחד ; ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ר עצם אֹו קׁשה ּבּׁשֹור 35עצם ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה . ְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיתּבּׁשל  אחר הּגדי 36הּגדֹול מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
צלּיתֹו אחר ּכנפים 37הר ראׁשי ּכגֹון .39והּסחּוסים 38, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור שיש שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים הברייתא
עצמות  "הני הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
ולפנינו  ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה קדשים עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי
שריפה, צריכים אינם קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו למה הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה
שמא  בפסח, שריפה צריכים מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים למה לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו

שמח). (אור כנ"ל עצם, שבירת של תקלה לידי עליו 13)יבוא שאין (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
בו" תשברו לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה", שיעור דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית
(שם). עצם שבירת משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת משום בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות

פירש"י.14) וכן שם, בר"ח מפורש וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו "ויש פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
יוחנן.15) כר' ופסק לקיש, בן ור"ש יוחנן ר' בין שם גם 16)מחלוקת ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,

התריות, בשתי "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר. ושוב בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
וראה  שובר". אחר שובר יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים". חייב ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן

ח. והערה א הלכה פ"ט הפסח.17)למעלה בו 18)של אין - גידים והמחתך עצמות "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת עדיי 19)משום אדם לאכילת ראוי ואינו מעט משום שנצלה לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח (למעלה ן

יש  בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו תאכלו "אל שנאמר
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם, שבירת משום ממנו 20)בו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור

ד). הלכה שם (למעלה במים" מבושל ובשל (שם 21)נא יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני חייב, הוא בנא
ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו גם שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן רב מדברי
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו, חייבים בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה כיון -

הדם.22) זריקת ב.23)לאחר הלכה פ"ט למעלה ראה לחבורתו, למעלה 24)חוץ ראה וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם
זו. המוקדשין 25)בהלכה פסולי מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא שזה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב

להלן]. וראה א, למזבח,26)הלכה הדם הולכת בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה, בשעת שחשב כגון
פסולי  מהלכות (פי"ג בהקרבה המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר לזמן חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או
מחשבת  היינו מקודם שכתב "שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה" "בן ובהגהות א). הלכה המוקדשין

לזמנו. יא).27)חוץ הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם שמו הכבש.28)ששינה שם:29)זנב פסחים
דהא  לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת משום בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי כי כל אמר, אשי "רב

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח גבי על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי אינו שם 30)ודאי
שם).פ  (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם ט.31)ד. הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם וגמרא 32)ואין משנה

שבירה.33)שם. הוא הרך העצם בו".34)שאכילת תשברו לא "ועצם לא 35)משום "ועצם של האיסור בכלל הוא
בו". לאכילה.36)תשברו ראויים הם רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול שור בשור 37)פירוש, כי אף

צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם אפשרות אין העצמות 38)הגדול ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
פד.). פסחים (מאירי ולועסה" בשיניו נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה ח.39)שיש הלכה למעלה ראה

והסחוסים", כנפיים וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל "כל פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של  פירושו וזהו
והסחוסים, כנפיים ראשי סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול בשור הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא,
רב) (בישול בשלקא הגדול בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא
מינוי, לענין הוא שהמדובר רש"י ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים ראשי הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל



gqtקו oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È להקׁשֹות 40ּגידין ׁשּסֹופן ׁשהן 41הרּכין ּפי על אף , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
עּתה  לאכילה נמנין 43ונאכלין 42ראּויין אין - ּבּפסח ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מח על ונמנין ׁשּיכֹול 44עליהן. מּפני , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
מח 45להֹוציאֹו על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשהרי 46ׁשּבּקּולית  ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עצם  ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול .47אינֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָ

.‡È,ואֹוכל הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
רצה  אם ּומפרקן הּפרק מן העצמֹות ּוכׁשּיּגיע 48וחֹות . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּנׁשה  הּגידים 49לגיד ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו - ְְִִִִִִֶַַַָָ
והּקרּומֹות  אכילה 50והעצמֹות ּבׁשעת ׁשאין 51ׁשּיֹוצאין . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

הּבּׂשר  ּכׁשאר אֹותֹו אֹותֹו52מנּקין מחּתכין אּלא 53ואין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשלם  אֹותֹו -54צֹולין חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ואם . ְֲֲֲִִִִֵָָ

להׁשּתּדל 55ּכׁשר  אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
תֹותירּו לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁש ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד עד מּמּנּו מּמּנּו יׁשאירּו לא ּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עבר  - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבקר.

נּתק  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבלא
ּתּׂשרפּו.56לעּׂשה  ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.·È ּבראׁשֹון הּפסח את עּמֹו57ּכׁשּמקריבין מקריבין -58 ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ
הּצאן 59ׁשלמים  מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ,60ּביֹום ְְְִִִַַַָָָָָָָֹ

קטּנים  אֹו נקבֹות 61ּגדֹולים אֹו זכרים זבחי 62, ּככל , ְְְְְְִִִִֵֵַָָ
עּׂשר 63הּׁשלמים  ארּבעה חגיגת הּנקראת היא וזֹו ועל 64. , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּובקר  צאן אלהי לה' ּפסח וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר .65זה ְְֱֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין ׁשהּוא 66אימתי ּבא 67ּבזמן ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ארּבעה 70ּובמּועט 69ּובטהרה 68ּבחל  יֹום חל אם אבל ; ְְְְֲֳִַָָָָָָָֹ
ּבטמאה  הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשהיּו71עּׂשר אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מרּבים  ואין 72הּפסחים חגיגה, עּמֹו מביאין אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֻ
ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין

.‚È חֹובה ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ונאכלת 73חגיגת . ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אחד  ולילה ימים ׁשלמים 74לׁשני זבחי ּככל ואסּור 75, . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּׁשליׁשי 76להּניח  לּיֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ,77מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
ּבּיֹום  ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבּׂשר מן ילין ולא ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המשנה) בפירוש רבינו מדברי נראה (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר אלא להתמנות מותר שאין
אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול, בשור רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין מפרשה בהשגות והראב"ד

עצם. שבירת איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו לא על יוחנן 40)עובר ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
לו. מזקין 41)הודה היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר, "גידי וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

שם). (רש"י קשים" להיות וקטן.42)סופם רך הגדי באכילה.43)בעוד על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש שם).45)מוח (רש"י האף" דרך בקיסם שבקולית".46)"לגוררו מוח על נמנין ואין וכו' אומר "רבי  שם:

א).47) הלכה (למעלה לוקה העצם את ב.48)והשובר הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו צולהו 49)ואין שהרי
(פט"ו  טעם בנותן בגידין שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור שהגיד ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם
אין  שהרי כאן, חששו לא צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

הראב"ד. בהשגת וראה משנה). (כסף כדלהלן אותו, אסורים.50)מחתכין רגילים 51)שאינם אין האדם שבני כלומר,
(כסףֿמשנה).52)לאוכלם. טעם בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים רק כמו 54)לחתיכות.53)אלא

שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא והוא קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב, (שמות שכתוב
חתיכות". אותו צולין גחלים".55)ואין גבי על אבר אבר ומטילו מנתחו, "רצה שם: שהעובר 56)תוספתא כלומר,

בפסחים  הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח ראה עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב זה בלאו
שאם  כתב, אימורים גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי פד.
שם, יעקב רבי כדעת מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי חלב ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם

כאן  בכסףֿמשנה שם.וראה המוקדשין פסולי בהלכות שני,57)ובמשנהֿלמלך בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. הלכה להלן פ"ו 58)ראה (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה ומקריבים סט: פסחים במשנה הוא כן

ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות שם.60)קרבן שנה,61)משנה בן שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא הוא וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה שם.62)אלא משנה

יא.63) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א מהלכות 64)ראה (פ"א עשר חמשה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו
י). הלכה ובקר 65)חגיגה לפסח צאן ובקר? צאן נאמר למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח אין "והלא

ודוחה  חובה היא זו שחגיגה דמאןֿדאמר אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:). ופסחים ראה פ' (ספרי לחגיגה"
ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה פסוק לדידן, אבל השבת. שם.66)את פסחים הפסח.67)משנה

חול.68) ביום חל בניסן בטהרה.69)שי"ד קרב שיאכלו 70)שהפסח כדי להם מספיק ולא הפסח, על נמנו שהרבה
שובע). אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע על ממנו שרק 71)כולם

ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל א), הלכה פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת דוחה הפסח
לכולם.72) שובע אכילת כדי בהם דאי 73)ויש היא. חובה לאו עשר ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם

בטומאה". ותיתי במרובה ותיתי בשבת תיתי חובה, (משנה 74)סלקאֿדעתך חצות עד אלא נאכל שאינו כפסח ואינה
כפסח). שדינה שאמר כבןֿתימא ודלא ו.75)שם, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות מיום 77)להשאיר.76)פ"י

בניסן. עשר ששה יום שהוא הקרבתו,

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למדּו הּׁשמּועה מּפי לּבקר. אזהרה 78הראׁשֹון ׁשּזה , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
עּׂשר; ׁשּׁשה ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָלמּניח

לּבקר  הּׁשני 79ׁשּנאמר: יֹום ׁשל ּבקר עד והּמֹותיר 80- .81 ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּכׁשאר  מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

.82הּנֹותרים  ִַָ
.„È וכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

עּמֹו מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ,83הּתבׁשילין ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻ
חצֹות  עד אּלא נאכלים עצמֹו84ואינן ּגזרה 85ּכּפסח . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתערבת  .86מּפני ְֲִֵֶַַֹ
.ÂË?ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין אסּור 87מה הראׁשֹון ְִִִֵֵֶֶַַַָָ

יּמצא  ּובל יראה ּבבל חמץ 88ּבחמץ על נׁשחט ואינֹו ,89, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
לחבּורה  חּוץ מּמּנּו מֹוציאין הּלל 90ואין וטעּון , ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

חגיגה 91ּבאכילתֹו עּמֹו ּומביאין ׁשּיבא 92, ואפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו מת, טמאת הּקהל רב נטמא אם ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻֻּבטמאה,

ּבּבית 93ׁשּבארנּו עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל .94, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבאכילתֹו הּלל טעּון חּוץ 95ואינֹו אֹותֹו ּומֹוציאין , ְֲִִִֵֵַַָָ
חגיגה 96לחבּורתֹו עּמֹו מביאין ואין ּבא 97, ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ
הּׁשּבת 98ּבטמאה  את ּדֹוחין ּוׁשניהם הּלל 99. ּוטעּונין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ
צלי 100ּבעּׂשּיתן  ונאכלין אחד 101, מּצה 102ּבבית על ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מהן 103ּומרֹור  מֹותירין ואין את 104, ּבהן ׁשֹוברין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הּדברים,105העצם  לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ׁשּפרׁש106מאחר לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל : ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ
הּפסח  חּקת מקצת לראׁשֹון 107ּבֹו ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים ׁשּבגּופֹו108אּלא הּמצֹות והן ,109, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּפסח' 'חּקת זה 110והם ּבמצרים 111ׁשּכלל 112ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

מּבעּׂשֹור  הּפסח ּדם 113ׁשּיּלקח הּגעת טעּון וׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אזֹוב  הּמזּוזֹות 114ּבאגּדת ולׁשּתי וׁשּיאכל 115לּמׁשקֹוף , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ

לדֹורֹות 116ּבחּפזֹון  נֹוהגים הּדברים אֹותן אין ולא 117- , ְְְְֲִִִֵַָָָֹ
ּבלבד  מצרים ּבפסח אּלא .118נעּׂשּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָ

דׁשמּיא סליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
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עא:78) עא. "לבוקר"79)שם שנאמר ומזה הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר" כתוב היו אילו כלומר:
עא:). (שם שני לבוקר בניסן.80)דרשו עשר ששה יום בניסן.81)שהוא עשר ששה ליום י"ד ראה 82)מחגיגת

יא. הלכה ד.83)למעלה הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים ימים 84)תוספתא לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף
חצות. עד אלא נאכל אינו הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה אחד הלכה 85)ולילה פ"ח למעלה

מן 86)טו. להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור [ואףֿעלֿפי הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
גזירה  שגזרו מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו שלא לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
קיימא  לא - הא אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה  גזירה כשגזרו כלומר היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה,

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה צה.87)הא, בפסחים שלדעת 88)משנה מג, הערה ח הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ג [ראה
על  שמדובר "השני" - "הראשון" הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל יראה "בל על עובר רבינו

הפסח]. חג על ולא הפסח ברשותו 89)קרבן חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח את שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה
זבחי. דם חמץ על תזבח לא שנאמר לחבורה 90)לוקה, מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא א, הלכה פ"ט למעלה ראה

חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר חמשה טו.91)בליל הלכה פ"ח ולמעלה שם, משנה
יב.92) הלכה א.93)למעלה הלכה פ"ז צה:).94)למעלה (שם החמץ על נשחט וגם שם. שם,95)משנה משנה

(שם  חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט) ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה, הלל אומרים שאין
קא 96)צה:). מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים שמפורש ממה רבינו, דברי על תמה  הכסףֿמשנה

המשנה, דברי על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ להוציא אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
אחרת. גירסא בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר כמו לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב

ח.97) פרק פסחים שם.98)תוספתא את 99)תוספתא בו שוחטין השבת ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם
א. הלכה פ"ה למעלה וראה שם. ובתוספתא שם במשנה והוא שני,100)הפסחים, ופסח ראשון פסח הקרבת בשעת

ראה  לחג, מקודש לילו שאין שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה שרק - שם) (משנה הלל לומר צריך
צה:). שם (גמרא חג קדושת צריך אין ביום אבל ד.101)למעלה. הלכה פ"ח למעלה וראה צה. שם כלומר 102)משנה

(פסחים  שמעון וכר' יהודה כר' כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה ראה אחד, ובמקום אחת  בחבורה
למעלה  ראה אחד, בבית שנאכל הדין שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא היתה שלרבינו וכנראה פו.).

צה. שם.103)הערה פסחים יא.104)משנה הלכה למעלה א.105)ראה הלכה למעלה שני.106)ראה בפסח
"ועצם 107) כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא שם מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר משום

יאכלוהו". ומרורים מצות "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו", הכתוב.108)לא אותם שפירט דברים כלומר,
שאינן 109) דברים אבל צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו", לא "ועצם בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

נאכל  שני פסח שגם מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור ומצה לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף
צה. בפסחים הסוגיא ראה ומרור, מצה שכלל".111)השני.110)על הפסח חוקת תימן: [ובכ"י זה "וכלל" צ"ל אולי

וכו'"]. שנאמר "זה חדשה: הלכה מתחילה במצרים.112)ואחרֿכך שנעשה כמו 113)בפסח ניסן, לחודש בעשור
וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור ג): יב, (שמות ירוק 114)שנאמר מין של קלחין ג' והוא: כב). (שם,

שם). (רש"י גבעולים לו אל 115)שיש והגעתם בסף, אשר בדם וטבלתם אזוב אגודת "ולקחתם (שם) שנאמר כמו
המזוזות". שתי ואל בחפזון".116)המשקוף אותו "ואכלתם יא) (שם, שכתוב הדורות.117)כמו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה



קז gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È להקׁשֹות 40ּגידין ׁשּסֹופן ׁשהן 41הרּכין ּפי על אף , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
עּתה  לאכילה נמנין 43ונאכלין 42ראּויין אין - ּבּפסח ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מח על ונמנין ׁשּיכֹול 44עליהן. מּפני , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
מח 45להֹוציאֹו על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשהרי 46ׁשּבּקּולית  ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עצם  ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול .47אינֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָ

.‡È,ואֹוכל הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
רצה  אם ּומפרקן הּפרק מן העצמֹות ּוכׁשּיּגיע 48וחֹות . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּנׁשה  הּגידים 49לגיד ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו - ְְִִִִִִֶַַַָָ
והּקרּומֹות  אכילה 50והעצמֹות ּבׁשעת ׁשאין 51ׁשּיֹוצאין . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

הּבּׂשר  ּכׁשאר אֹותֹו אֹותֹו52מנּקין מחּתכין אּלא 53ואין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשלם  אֹותֹו -54צֹולין חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ואם . ְֲֲֲִִִִֵָָ

להׁשּתּדל 55ּכׁשר  אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
תֹותירּו לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁש ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד עד מּמּנּו מּמּנּו יׁשאירּו לא ּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עבר  - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבקר.

נּתק  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבלא
ּתּׂשרפּו.56לעּׂשה  ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.·È ּבראׁשֹון הּפסח את עּמֹו57ּכׁשּמקריבין מקריבין -58 ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ
הּצאן 59ׁשלמים  מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ,60ּביֹום ְְְִִִַַַָָָָָָָֹ

קטּנים  אֹו נקבֹות 61ּגדֹולים אֹו זכרים זבחי 62, ּככל , ְְְְְְִִִִֵֵַָָ
עּׂשר 63הּׁשלמים  ארּבעה חגיגת הּנקראת היא וזֹו ועל 64. , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּובקר  צאן אלהי לה' ּפסח וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר .65זה ְְֱֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין ׁשהּוא 66אימתי ּבא 67ּבזמן ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ארּבעה 70ּובמּועט 69ּובטהרה 68ּבחל  יֹום חל אם אבל ; ְְְְֲֳִַָָָָָָָֹ
ּבטמאה  הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשהיּו71עּׂשר אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מרּבים  ואין 72הּפסחים חגיגה, עּמֹו מביאין אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֻ
ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין

.‚È חֹובה ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ונאכלת 73חגיגת . ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אחד  ולילה ימים ׁשלמים 74לׁשני זבחי ּככל ואסּור 75, . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּׁשליׁשי 76להּניח  לּיֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ,77מּבּׂשר ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
ּבּיֹום  ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבּׂשר מן ילין ולא ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המשנה) בפירוש רבינו מדברי נראה (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר אלא להתמנות מותר שאין
אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול, בשור רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין מפרשה בהשגות והראב"ד

עצם. שבירת איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו לא על יוחנן 40)עובר ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
לו. מזקין 41)הודה היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר, "גידי וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

שם). (רש"י קשים" להיות וקטן.42)סופם רך הגדי באכילה.43)בעוד על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש שם).45)מוח (רש"י האף" דרך בקיסם שבקולית".46)"לגוררו מוח על נמנין ואין וכו' אומר "רבי  שם:

א).47) הלכה (למעלה לוקה העצם את ב.48)והשובר הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו צולהו 49)ואין שהרי
(פט"ו  טעם בנותן בגידין שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור שהגיד ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם
אין  שהרי כאן, חששו לא צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

הראב"ד. בהשגת וראה משנה). (כסף כדלהלן אותו, אסורים.50)מחתכין רגילים 51)שאינם אין האדם שבני כלומר,
(כסףֿמשנה).52)לאוכלם. טעם בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים רק כמו 54)לחתיכות.53)אלא

שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא והוא קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב, (שמות שכתוב
חתיכות". אותו צולין גחלים".55)ואין גבי על אבר אבר ומטילו מנתחו, "רצה שם: שהעובר 56)תוספתא כלומר,

בפסחים  הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח ראה עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב זה בלאו
שאם  כתב, אימורים גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי פד.
שם, יעקב רבי כדעת מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי חלב ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם

כאן  בכסףֿמשנה שם.וראה המוקדשין פסולי בהלכות שני,57)ובמשנהֿלמלך בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. הלכה להלן פ"ו 58)ראה (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה ומקריבים סט: פסחים במשנה הוא כן

ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות שם.60)קרבן שנה,61)משנה בן שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא הוא וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה שם.62)אלא משנה

יא.63) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א מהלכות 64)ראה (פ"א עשר חמשה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו
י). הלכה ובקר 65)חגיגה לפסח צאן ובקר? צאן נאמר למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח אין "והלא

ודוחה  חובה היא זו שחגיגה דמאןֿדאמר אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:). ופסחים ראה פ' (ספרי לחגיגה"
ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה פסוק לדידן, אבל השבת. שם.66)את פסחים הפסח.67)משנה

חול.68) ביום חל בניסן בטהרה.69)שי"ד קרב שיאכלו 70)שהפסח כדי להם מספיק ולא הפסח, על נמנו שהרבה
שובע). אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע על ממנו שרק 71)כולם

ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל א), הלכה פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת דוחה הפסח
לכולם.72) שובע אכילת כדי בהם דאי 73)ויש היא. חובה לאו עשר ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם

בטומאה". ותיתי במרובה ותיתי בשבת תיתי חובה, (משנה 74)סלקאֿדעתך חצות עד אלא נאכל שאינו כפסח ואינה
כפסח). שדינה שאמר כבןֿתימא ודלא ו.75)שם, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות מיום 77)להשאיר.76)פ"י

בניסן. עשר ששה יום שהוא הקרבתו,

gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למדּו הּׁשמּועה מּפי לּבקר. אזהרה 78הראׁשֹון ׁשּזה , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
עּׂשר; ׁשּׁשה ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָלמּניח

לּבקר  הּׁשני 79ׁשּנאמר: יֹום ׁשל ּבקר עד והּמֹותיר 80- .81 ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּכׁשאר  מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

.82הּנֹותרים  ִַָ
.„È וכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

עּמֹו מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ,83הּתבׁשילין ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻ
חצֹות  עד אּלא נאכלים עצמֹו84ואינן ּגזרה 85ּכּפסח . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתערבת  .86מּפני ְֲִֵֶַַֹ
.ÂË?ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין אסּור 87מה הראׁשֹון ְִִִֵֵֶֶַַַָָ

יּמצא  ּובל יראה ּבבל חמץ 88ּבחמץ על נׁשחט ואינֹו ,89, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
לחבּורה  חּוץ מּמּנּו מֹוציאין הּלל 90ואין וטעּון , ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

חגיגה 91ּבאכילתֹו עּמֹו ּומביאין ׁשּיבא 92, ואפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו מת, טמאת הּקהל רב נטמא אם ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻֻּבטמאה,

ּבּבית 93ׁשּבארנּו עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל .94, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבאכילתֹו הּלל טעּון חּוץ 95ואינֹו אֹותֹו ּומֹוציאין , ְֲִִִֵֵַַָָ
חגיגה 96לחבּורתֹו עּמֹו מביאין ואין ּבא 97, ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ
הּׁשּבת 98ּבטמאה  את ּדֹוחין ּוׁשניהם הּלל 99. ּוטעּונין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ
צלי 100ּבעּׂשּיתן  ונאכלין אחד 101, מּצה 102ּבבית על ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מהן 103ּומרֹור  מֹותירין ואין את 104, ּבהן ׁשֹוברין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָ
הּדברים,105העצם  לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ׁשּפרׁש106מאחר לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל : ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ
הּפסח  חּקת מקצת לראׁשֹון 107ּבֹו ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים ׁשּבגּופֹו108אּלא הּמצֹות והן ,109, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּפסח' 'חּקת זה 110והם ּבמצרים 111ׁשּכלל 112ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

מּבעּׂשֹור  הּפסח ּדם 113ׁשּיּלקח הּגעת טעּון וׁשהּוא , ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אזֹוב  הּמזּוזֹות 114ּבאגּדת ולׁשּתי וׁשּיאכל 115לּמׁשקֹוף , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ

לדֹורֹות 116ּבחּפזֹון  נֹוהגים הּדברים אֹותן אין ולא 117- , ְְְְֲִִִֵַָָָֹ
ּבלבד  מצרים ּבפסח אּלא .118נעּׂשּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָ

דׁשמּיא סליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עא:78) עא. "לבוקר"79)שם שנאמר ומזה הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר" כתוב היו אילו כלומר:
עא:). (שם שני לבוקר בניסן.80)דרשו עשר ששה יום בניסן.81)שהוא עשר ששה ליום י"ד ראה 82)מחגיגת

יא. הלכה ד.83)למעלה הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים ימים 84)תוספתא לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף
חצות. עד אלא נאכל אינו הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה אחד הלכה 85)ולילה פ"ח למעלה

מן 86)טו. להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור [ואףֿעלֿפי הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
גזירה  שגזרו מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו שלא לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
קיימא  לא - הא אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה  גזירה כשגזרו כלומר היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה,

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה צה.87)הא, בפסחים שלדעת 88)משנה מג, הערה ח הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ג [ראה
על  שמדובר "השני" - "הראשון" הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל יראה "בל על עובר רבינו

הפסח]. חג על ולא הפסח ברשותו 89)קרבן חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח את שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה
זבחי. דם חמץ על תזבח לא שנאמר לחבורה 90)לוקה, מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא א, הלכה פ"ט למעלה ראה

חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר חמשה טו.91)בליל הלכה פ"ח ולמעלה שם, משנה
יב.92) הלכה א.93)למעלה הלכה פ"ז צה:).94)למעלה (שם החמץ על נשחט וגם שם. שם,95)משנה משנה

(שם  חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט) ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה, הלל אומרים שאין
קא 96)צה:). מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים שמפורש ממה רבינו, דברי על תמה  הכסףֿמשנה

המשנה, דברי על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ להוציא אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
אחרת. גירסא בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר כמו לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב

ח.97) פרק פסחים שם.98)תוספתא את 99)תוספתא בו שוחטין השבת ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם
א. הלכה פ"ה למעלה וראה שם. ובתוספתא שם במשנה והוא שני,100)הפסחים, ופסח ראשון פסח הקרבת בשעת

ראה  לחג, מקודש לילו שאין שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה שרק - שם) (משנה הלל לומר צריך
צה:). שם (גמרא חג קדושת צריך אין ביום אבל ד.101)למעלה. הלכה פ"ח למעלה וראה צה. שם כלומר 102)משנה

(פסחים  שמעון וכר' יהודה כר' כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה ראה אחד, ובמקום אחת  בחבורה
למעלה  ראה אחד, בבית שנאכל הדין שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא היתה שלרבינו וכנראה פו.).

צה. שם.103)הערה פסחים יא.104)משנה הלכה למעלה א.105)ראה הלכה למעלה שני.106)ראה בפסח
"ועצם 107) כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא שם מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר משום

יאכלוהו". ומרורים מצות "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו", הכתוב.108)לא אותם שפירט דברים כלומר,
שאינן 109) דברים אבל צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו", לא "ועצם בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

נאכל  שני פסח שגם מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור ומצה לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף
צה. בפסחים הסוגיא ראה ומרור, מצה שכלל".111)השני.110)על הפסח חוקת תימן: [ובכ"י זה "וכלל" צ"ל אולי

וכו'"]. שנאמר "זה חדשה: הלכה מתחילה במצרים.112)ואחרֿכך שנעשה כמו 113)בפסח ניסן, לחודש בעשור
וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור ג): יב, (שמות ירוק 114)שנאמר מין של קלחין ג' והוא: כב). (שם,

שם). (רש"י גבעולים לו אל 115)שיש והגעתם בסף, אשר בדם וטבלתם אזוב אגודת "ולקחתם (שם) שנאמר כמו
המזוזות". שתי ואל בחפזון".116)המשקוף אותו "ואכלתם יא) (שם, שכתוב הדורות.117)כמו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה
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מצֹות יׁש ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
לחג  ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹֹלא
ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) רגלים. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבׁשלׁש
ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי יעזב ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה)

ּבמֹוצ  הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל ׁשמּטה.ו) אי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מּׁשלׁש‡. רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשלׁש

;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּנראה  היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ּבחּג ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּפניו
לעזרה  ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין העֹוף מן ּבין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹולה,
מצות  עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ראׁשֹון ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹּביֹום
פני  יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עֹובר אּלא ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּׂשה,
מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם.
ּביֹום  ׁשלמים ׁשּיקריב היא: ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ידּוע, והּדבר להראֹות. ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון ְְְִֵֶַַָָָָָָטֹוב
מצוֹות  ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלּו,
יתר  ׁשלמים ׁשּיקריב היא: ברגלים האמּורה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה
ּׂשמחת  ׁשלמי הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָעל
וּׂשמחּת ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָחגיגה;

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹלפני
ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה

יהא  ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
ׁשלמי  ולא כסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקרּבן
עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָחגיגה

ידֹו. ּכמּתנת ְְֱֶֶַַַָׁשּנאמר:
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו יביאם, - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה
היה  אפּלּו כסף. ׁשוה יביא לא - ּכסף ּבידֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹואם
ּבלא  ריקם לעלֹות לֹו אסּור - זהּובים ּכּמה ׁשוה ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבידֹו
ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה אסרּו ולמה קרּבן. ולא ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף
הּמעֹות  יּמצאּו ׁשּמא אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה

ִִסיגים.
ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי

הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - חגיגתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלן  מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלן לחגיגה. ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב ‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר  וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,

אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Â זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעבר

לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ּבֹו ְְְֱִֵֶַַַָֹֹֻוכּיֹוצא
.Ê- הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֶֶַַַָֹֻמי

ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל את ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָחֹוגג
ּביֹום  חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי הּׁשמיני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹואף
ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵַַַָָָָחג
מּפי  זה ודבר הּׁשבּועֹות. חג ׁשּלאחר ימים ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשׁשת
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ּכחג הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָהּׁשמּועה

.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְִִֵֵֵֶַַָָהּצּבּור;
ׁשאין  ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו.

נדר  טֹוב ּביֹום ראּיה מקריבין עֹולת מקריבין - ּונדבֹות ים ְְְְְְִִִִִִַַַָָָ
ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; וׁשלמי חגיגה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוׁשלמי

חֹובֹות. ֶָאּלא
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹוּׂשמחתֹו
אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים. ּבׁשאר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעֹוּׂשה
עליה  גזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמעּכבת,

ׁשבּות. ְִמּׁשּום
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ּתעּׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאּלה
מצרע  עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ׁשּקרבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל
ּומנחת  חֹוטא מנחת להביא - ּולמנחתיכם יֹולדת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹועֹולת
קרבין  הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ּולׁשלמיכם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹקנאֹות.

טֹוב. ּביֹום קרבין ואין ְְְִֵֵֵַּבּמֹועד,
.‡È- מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֶָָָָֻּומי

לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ׁשלמי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻמביא
ראּיה  עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים מּועטין ְְְְִִִִִִֵָָָֻאֹוכלין
על  - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. חגיגה וׁשלמי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻמרּבֹות
לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה מּמעה יפחת לא אמרּו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹזה
אׁשר  אלהי ה' ּכברּכת נאמר: זה על - מרּבה וזה ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻזה

.ל ַָָנתן

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
האנׁשים ‡. וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ּבראּיה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים, משלש רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש האנשים 1)יבאר כל אם יבאר
בחגיגה. חייב בראיה ושהחייב בראיה, חייבים

dbibg zekld - zepaxw xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והר2וחּגר  והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא והענג 3, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
האחד 4מאד  אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולים ׁשאינם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

החרׁש, ּבראּיה. חּיבין האנׁשים ּכל ּוׁשאר ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָעּׂשר
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אחת 5אף ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו ,6- ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ּבעינֹו הּסּומא וכן הראּיה. מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּפטּור
אף האּלם, ּפטּור. - ּפטּור.אחת - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי על ִִֵֵֶַַַַַָָָ

ספק 8ואנּדרֹוגינֹוס 7טמטּום  ׁשהן מּפני ּפטּורין, - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַֻ
חֹורין 9אּׁשה  ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי מּפני 10. ּפטּור - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ׁשּבֹו עבדּות הראּיה?11צד מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
זכּור כל יראה אֹומר: הּוא את 12הרי להֹוציא - ְְְֲִֵֵֵֶֶָָ

אין  - ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנׁשים.
ּבּה חּיבים כל 13העבדים ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֶַַָָָָָ

יּׂשראל  כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל

ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם - הם 14לראֹות ּכ , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ
סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו הדר לראֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָּבאים

רֹואה  אין 15ׁשאינֹו ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשלמה  להֹוציא 16ראּיתֹו - יׁשמעּו למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

גמּורה  ׁשמיעה לֹו ׁשאין להֹוציא 17מי - ילמדּו ּולמען . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מדּבר  ׁשאינֹו מצּוה 18מי - ללמד המצּוה ׁשּכל ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ

מי 19ללּמד  - ה' ּפני את לראֹות ּבעלת ונאמר: . ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וענג  וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות .20ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּוי  הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר
ּכּטמא 21לביאה  מאּוס הערל וכן ,22. ְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּכלבים ·. צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָהמקּמץ,
העֹורֹות  לעּבד ּבהן המצרף 23וכּיֹוצא וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו ּבמחצב ׁשהן 25והעּבדנין 24נחׁשת ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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וכדעת 2) ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
אביו  של בידו לאחוז יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים מן באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר'

במצוות. לחנכו כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול הוא אם אבל הבית, להר מירושלים שאינו 3)ולעלות
ברגליו. לעלות וכן 4)יכול ברגליו" לעלות יכול שאינו "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו מפונק,

מפונקים. לאנשים גם שהכוונה שם, בגמרא ופירשו (ד.) ב:).5)בברייתא (חגיגה מהראייה פטור שומע שאינו מכיוון
הראייה.6) מן פטור אחת באזנו שחרש "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד תנחום, ר' דברי ג. שאין 7)שם

אטום. הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא אם 8)לו זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו "שיש
ט 9)נקבה". הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה ואשה

עיין  ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה שאסור
וראה  התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא וטומטום שם),
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו הוא טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך. במשנה

כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן ע 10)הכתוב היה לו "אם היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד
שחרר  אם אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון

בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון שנאמר 11)אותו
שיש  (עבד) זה יצא אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'", האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות
"לה" "לה" של היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו

שם). (חגיגה פטור שהוא שהזמן 12)מאשה עשה ממצוות פטורות ונשים היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
הקהל  ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא

בה. חייבות ספר 13)שנשים לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
העבד  אין בה חייבת שהאשה מצוה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים כריתות"

ד.). (חגיגה בה אותם.14)חייב רואה שהקב"ה כמו הפסוק 15)כלומר, מן ראיה ממצות סומא ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות רגלים" בא 16)"שלוש שהוא כשם לראות בא הוא ואין

שנאמר  ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו שהקב"ה להיראות,
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז) שם, מפסוק 17)(שמות למדו ג. בחגיגה

וראה  אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה
משנה. לעצמו.18)בלחם ללמוד ויכול שומע הוא אם בגמרא 19)אף ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה
"קרי ילמדּו".אמרו: למען לחיגר 20)ביה פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם בגמרא ְְַ

ברגליו". לעלות יכול שאינו ולזקן ולסומא מן 21)ולחולה פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור
בהבאה  ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו) יב, (דברים שנאמר ממה הראיה

בהבאה". אינו בביאה שאינו וכל קרבן) את 22)(הבאת לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר  עקיבא "רבי שם: בחגיגה
וללמדנו  מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל
כשר  חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה כגון גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא

ולהזות. לקדש דיבור 23)ערל יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים", או יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
הכובסין. נברכת שם.24)המתחיל בכתובות חנה בר בר וכרבה הארץ, מן מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר

עורות.25) מעבדי
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מצֹות יׁש ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
לחג  ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹֹלא
ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) רגלים. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבׁשלׁש
ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי יעזב ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה)

ּבמֹוצ  הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל ׁשמּטה.ו) אי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מּׁשלׁש‡. רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשלׁש

;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּנראה  היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ּבחּג ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּפניו
לעזרה  ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין העֹוף מן ּבין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹולה,
מצות  עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ראׁשֹון ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹּביֹום
פני  יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עֹובר אּלא ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּׂשה,
מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם.
ּביֹום  ׁשלמים ׁשּיקריב היא: ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ידּוע, והּדבר להראֹות. ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון ְְְִֵֶַַָָָָָָטֹוב
מצוֹות  ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלּו,
יתר  ׁשלמים ׁשּיקריב היא: ברגלים האמּורה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה
ּׂשמחת  ׁשלמי הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָעל
וּׂשמחּת ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָחגיגה;

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹלפני
ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה

יהא  ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
ׁשלמי  ולא כסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקרּבן
עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָחגיגה

ידֹו. ּכמּתנת ְְֱֶֶַַַָׁשּנאמר:
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו יביאם, - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה
היה  אפּלּו כסף. ׁשוה יביא לא - ּכסף ּבידֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹואם
ּבלא  ריקם לעלֹות לֹו אסּור - זהּובים ּכּמה ׁשוה ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבידֹו
ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה אסרּו ולמה קרּבן. ולא ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף
הּמעֹות  יּמצאּו ׁשּמא אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה

ִִסיגים.
ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי

הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - חגיגתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלן  מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלן לחגיגה. ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב ‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר  וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,

אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Â זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעבר

לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ּבֹו ְְְֱִֵֶַַַָֹֹֻוכּיֹוצא
.Ê- הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֶֶַַַָֹֻמי

ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל את ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָחֹוגג
ּביֹום  חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי הּׁשמיני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹואף
ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵַַַָָָָחג
מּפי  זה ודבר הּׁשבּועֹות. חג ׁשּלאחר ימים ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשׁשת
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ּכחג הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָהּׁשמּועה

.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְִִֵֵֵֶַַָָהּצּבּור;
ׁשאין  ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו.

נדר  טֹוב ּביֹום ראּיה מקריבין עֹולת מקריבין - ּונדבֹות ים ְְְְְְִִִִִִַַַָָָ
ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; וׁשלמי חגיגה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוׁשלמי

חֹובֹות. ֶָאּלא
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹוּׂשמחתֹו
אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים. ּבׁשאר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעֹוּׂשה
עליה  גזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמעּכבת,

ׁשבּות. ְִמּׁשּום
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ּתעּׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאּלה
מצרע  עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ׁשּקרבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל
ּומנחת  חֹוטא מנחת להביא - ּולמנחתיכם יֹולדת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹועֹולת
קרבין  הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ּולׁשלמיכם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹקנאֹות.

טֹוב. ּביֹום קרבין ואין ְְְִֵֵֵַּבּמֹועד,
.‡È- מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֶָָָָֻּומי

לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ׁשלמי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻמביא
ראּיה  עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים מּועטין ְְְְִִִִִִֵָָָֻאֹוכלין
על  - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. חגיגה וׁשלמי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻמרּבֹות
לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה מּמעה יפחת לא אמרּו: ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹזה
אׁשר  אלהי ה' ּכברּכת נאמר: זה על - מרּבה וזה ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻזה

.ל ַָָנתן

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
האנׁשים ‡. וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ּבראּיה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים, משלש רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש האנשים 1)יבאר כל אם יבאר
בחגיגה. חייב בראיה ושהחייב בראיה, חייבים

dbibg zekld - zepaxw xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והר2וחּגר  והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא והענג 3, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
האחד 4מאד  אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולים ׁשאינם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

החרׁש, ּבראּיה. חּיבין האנׁשים ּכל ּוׁשאר ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָעּׂשר
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אחת 5אף ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו ,6- ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ּבעינֹו הּסּומא וכן הראּיה. מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּפטּור
אף האּלם, ּפטּור. - ּפטּור.אחת - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי על ִִֵֵֶַַַַַָָָ

ספק 8ואנּדרֹוגינֹוס 7טמטּום  ׁשהן מּפני ּפטּורין, - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַֻ
חֹורין 9אּׁשה  ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי מּפני 10. ּפטּור - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ׁשּבֹו עבדּות הראּיה?11צד מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
זכּור כל יראה אֹומר: הּוא את 12הרי להֹוציא - ְְְֲִֵֵֵֶֶָָ

אין  - ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנׁשים.
ּבּה חּיבים כל 13העבדים ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֶַַָָָָָ

יּׂשראל  כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל

ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם - הם 14לראֹות ּכ , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ
סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו הדר לראֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָּבאים

רֹואה  אין 15ׁשאינֹו ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשלמה  להֹוציא 16ראּיתֹו - יׁשמעּו למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

גמּורה  ׁשמיעה לֹו ׁשאין להֹוציא 17מי - ילמדּו ּולמען . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מדּבר  ׁשאינֹו מצּוה 18מי - ללמד המצּוה ׁשּכל ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ

מי 19ללּמד  - ה' ּפני את לראֹות ּבעלת ונאמר: . ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וענג  וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות .20ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּוי  הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר
ּכּטמא 21לביאה  מאּוס הערל וכן ,22. ְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּכלבים ·. צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָהמקּמץ,
העֹורֹות  לעּבד ּבהן המצרף 23וכּיֹוצא וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו ּבמחצב ׁשהן 25והעּבדנין 24נחׁשת ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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וכדעת 2) ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
אביו  של בידו לאחוז יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים מן באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר'

במצוות. לחנכו כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול הוא אם אבל הבית, להר מירושלים שאינו 3)ולעלות
ברגליו. לעלות וכן 4)יכול ברגליו" לעלות יכול שאינו "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו מפונק,

מפונקים. לאנשים גם שהכוונה שם, בגמרא ופירשו (ד.) ב:).5)בברייתא (חגיגה מהראייה פטור שומע שאינו מכיוון
הראייה.6) מן פטור אחת באזנו שחרש "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד תנחום, ר' דברי ג. שאין 7)שם

אטום. הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא אם 8)לו זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו "שיש
ט 9)נקבה". הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה ואשה

עיין  ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה שאסור
וראה  התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא וטומטום שם),
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו הוא טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך. במשנה

כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן ע 10)הכתוב היה לו "אם היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד
שחרר  אם אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון

בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון שנאמר 11)אותו
שיש  (עבד) זה יצא אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'", האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות
"לה" "לה" של היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו

שם). (חגיגה פטור שהוא שהזמן 12)מאשה עשה ממצוות פטורות ונשים היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
הקהל  ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא

בה. חייבות ספר 13)שנשים לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
העבד  אין בה חייבת שהאשה מצוה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים כריתות"

ד.). (חגיגה בה אותם.14)חייב רואה שהקב"ה כמו הפסוק 15)כלומר, מן ראיה ממצות סומא ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות רגלים" בא 16)"שלוש שהוא כשם לראות בא הוא ואין

שנאמר  ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו שהקב"ה להיראות,
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז) שם, מפסוק 17)(שמות למדו ג. בחגיגה

וראה  אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה
משנה. לעצמו.18)בלחם ללמוד ויכול שומע הוא אם בגמרא 19)אף ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה
"קרי ילמדּו".אמרו: למען לחיגר 20)ביה פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם בגמרא ְְַ

ברגליו". לעלות יכול שאינו ולזקן ולסומא מן 21)ולחולה פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור
בהבאה  ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו) יב, (דברים שנאמר ממה הראיה

בהבאה". אינו בביאה שאינו וכל קרבן) את 22)(הבאת לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר  עקיבא "רבי שם: בחגיגה
וללמדנו  מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל
כשר  חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה כגון גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא

ולהזות. לקדש דיבור 23)ערל יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים", או יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
הכובסין. נברכת שם.24)המתחיל בכתובות חנה בר בר וכרבה הארץ, מן מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר

עורות.25) מעבדי
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ּומלּבּוׁשן  ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
לראֹות  יּׂשראל ּבכלל .26ועֹולין ְְְִִִֵֵַָָ

ולעלֹות ‚. אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל
הּבית  להר ּולהראֹות 27מירּוׁשלים להעלֹותֹו חּיב אביו - ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ּבּמצֹות; לחּנכֹו ּכדי ואם 28ּבֹו, . ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה  אינֹוהיה - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו סּומא אֹו חּגר ּקטן ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לרפּואה  ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף לחּנכֹו, ׁשאּלּו29חּיב ; ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּכ והּוא גדֹול ׁשּבארנּו.30היה ּכמֹו ּפטּור, היה - ְְְֵֶַָָָָָָָ

מן „. הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָּכל
חּוץ  ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור - ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהראּיה

וקטן  ׁשֹוטה -31מחרׁש וקטן ׁשֹוטה חרׁש וטמא. וערל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
האמּורֹות  מצֹות מּכל ּפטּורין הן הרי חּיּוב ּבני ׁשאינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּפני
ואינן  ּבּקדׁשים אֹוכלים ׁשאינן מּפני - וטמא וערל ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבּתֹורה;

הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, 32ראּויין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְֲִֵַַָָּובהלכֹות

ונתרּפא ‰. ראׁשֹון ּביֹום סּומא אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶַָָָמי
חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה, ּומן הראּיה מן ּפטּור - ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּׁשני

החג  ימֹות ׁשּכל ּפטּור; הן 33היה ראׁשֹון ,34ּתׁשלּומי ְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הראׁשֹון, טֹוב יֹום ּבלילי נטמא אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָּכמֹו
למחר  ׁשּטהר ּפי על ּפטּור 35אף נטמא 36- אם אבל . ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון  ּוראּיתֹו37ּביֹום חגיגתֹו להביא חּיב זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ּכׁשּיטהר. הרגל ימי ְְְְִֵֶֶֶַָּבתֹו

.Â החג ימי ּבתֹו לעזרה ׁשּבא להביא 38מי חּיב אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיּכנס  עת ּבכל ּבידֹו יראּו39עֹולה ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה . ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום  ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו - ריקם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָפני
ראׁשֹון  ּתׁשלּומי אֹו ׁשּיביא 40ראׁשֹון עת ּבכל הביא ואם . ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

ראּיה, עֹולת לׁשם אֹותּה ּומקריבין מּמּנּו מקּבלין -ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשעּור. לּה אין ְִִֵֶָָָׁשהראּיה

.Êמקצתן 41הפריׁש מהן והקריב לחגיגתֹו ּבהמֹות עּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּופסק  הּׁשאר 42ּבראׁשֹון ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב -43, ְְִִֵֵַַַָָָ

אֹותם  ׁשּיר ולא 44ׁשהרי הּיֹום דחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
הּיֹום  להקריב למחר 45יכֹול הּׁשאר מקריב -46. ְְְְְִִַַַַָָָָ

.Á החּלין מן אּלא ּבאה אינּה ראּיה ּכׁשאר 47עֹולת , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבהן  חּיב ׁשאדם ּבאֹות 48הּקרּבנֹות חגיגה ׁשלמי אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

חּלין  מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעּׂשר לֹוקח 49מּמעֹות , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ
חגיגה  ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה הּתערבת והּוא 50מן . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
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מי 26) זכורך" "כל כג) (שמות שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף המקמץ אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
שאין  שכתב (שם) במאירי וראה רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן אלו יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול
הר"י  בשם שם כתב והכסףֿמשנה ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות "כל ואדרבה כאחרים הלכה

אדם. כל כשאר הם הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים אינם ש"אחרים" במשנה 27)קורקוס הלל כבית
ביותר. קטן שהוא אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים שמאי, כבית ולא ב. שם 28)חגיגה ברייתא

לשון  אחר נמשך ורבינו בעלמא. אסמכתא אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו הקטן שחינוך אמרו, ובגמרא
משנה). (לחם עכשיו.29)הברייתא לחנכו אביו על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה חייבו 30)וכשיתרפא לא לפיכך

לחנכו. אביו מדבר 31)את ואינו שומע או שומע ואינו מדבר אבל מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
(שם). בשמחה אינו 32)חייב עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל לעניין יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק

לעזרה). החג.33)בא ימי שאר חיוב 34)כלומר עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום וכיוון שם. יוחנן כר'
הימים. בשאר חג.35)להשלים של שני וכיוון 36)ביום א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור טמא שהרי

הימים. בשאר להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר
משנה). ולחם שם (מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה שנטמא,37)וכדעת לפני ביום חיוב של רגע לו שהיה

הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש הלשון 38)שוב ולפי לקיש, ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
שם  במאירי וראה קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה למצות שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד בכל כי אף ראשון כלשון פוסקין שאנו אחת.39)הטעם פעם הקריב שכבר כיוון
בי 40) חג לא הימים.אם בשאר בתשלומין שחייב הראשון ראשון.41)ום ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם

אוכלין. לו היו כן וכמו ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב לקיש 43)ולא ריש "אמר ח: בחגיגה
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר ראשון טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
הבהמות  את (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
שאינו  ומקריבן חוזר ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר במפרש מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם)

שם). רש"י - ראשון תשלומי ראשון.44)אלא ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על היה 45)ומגלה שהזמן פירוש,
שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו הכל, את להקריב הספיק ולא שום 46)דחוק כאן אין שהרי

תשלומין  אלא זה שאין כך, אחר מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון, ליום שיהיו רצונו שאין גילוי
שם).47)לראשון. וגמרא ז: חגיגה (משנה הקדש במעות ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין שכל 48)כלומר,

אלוקיך  לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה של דבר
י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן חובתו מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת מסת

ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם שם)49)א) (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך (שם)."כאשר טופלין 50)תערובת שסובר שם, חזקיה, על החולק יוחנן כר'

dbibg zekld - zepaxw xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החּלין  מן ראׁשֹונה אכילה ׁשעּור מּפני 51ׁשּיהיה . ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֻ
אּלא  ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל חֹובה, חגיגה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשלמי

החּלין  .52מן ִִַֻ
.Ë ּבהמה ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם .53ויֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּביֹום  יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מביאין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָואין
.54טֹוב 

.È ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָיֹוצאין
ּבהמה 55ּונדבֹות  והּכהנים 56ּובמעּׂשר ּבחּטאת 57, -58 ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹ
וׁשֹוק 60ּובבכֹור 59ּובאׁשם  זֹו61ּובחזה ׁשּמצוה היא 62; ְְְְִִִֶֶָָָָָ

ה' לפני ּבּׂשר ּבאכילת אכלּו63לּׂשמח והרי אין 64, אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּבּׂשר  ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבעֹופֹות לא חֹובתן ידי ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹיֹוצאין

עּׂשר 65המּׂשּמח  ארּבעה ׁשחגיגת ּבפסחים, ּבארנּו ּכבר .66 ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
לפיכ חגיגה 67רׁשּות. חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם ,68אין ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ

ּׂשמחה  חֹובת ּבּה יֹוצא .69אּלא ְִֵֶַָָָ
.‡È נדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו מערב 70מי ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוב  ּבּה71יֹום יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְֲִֵֵֶַַָָָ
יצא  אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, חֹובת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻידי

ּׂשמחה. חֹובת ידי ְְִֵַָָּבּה
.·È מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאף

ׁשלמי  לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברגל
ּׂשמחה. ּבׁשעת ְְְִִִַָָּׂשמחה

.‚È ּתֹודה אדם יביא עּׂשר 72לא ארּבעה מּפני 73ּביֹום , ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה הּפסּול 74החמץ לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ,75. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הביא  ּׂשמחה 76ואם חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ּכמֹו77- , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
.78ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר
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בחגיגה  אלא אינו זה וכל משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה בהמה טופלין ואין למעות מעות (מחברין)
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה). (ראה בתורה ריבוי בה של 51)שמצינו במעות שיהיה צריך

הדין  שהוא רבינו וסובר חזקיה של וברייתא שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור חולין של מעות החגיגה
משנה). (כסף יוחנן החולין.52)לר' מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך דחזקיה 53)לפיכך כוותיה "תניא ח. חגיגה

בית  החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה בהמה טופלין (שסובר
ואילך  מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים הלל ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום אומרים שמאי
הוא  הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר המעשר מן
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה, לעניין

זה 54) ולולא המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם). (חגיגה סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
חגיגה, לשם שמקריבו לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים שאינם ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר

להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין פי על אף טוב ביום להקדישו מותר זה שנדר 55)ולולא
לרגל, כשעלה והביאן לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי (=שאמר שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר

שמחה. שלמי לשם טוב ביום קריבין ונדבות נדרים טוב,56)ושלמי ביום אותו מביאין אין שמחה בשלמי שגם נראה
ט). הלכה (למעלה חגיגה שלמי לעניין שכתב כמו יעשר, שמא חובתן.57)גזירה ידי לזכרי 58)יוצאין נאכל שבשרה
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק ראה בעזרה, כחטאת.59)כהונה בעזרה כהונה לזכרי נאכל שבשרו

כה).60) הלכה (שם לכהנים נאכל לכהנים.61)שבשרו נאכלים והם לרגל, העולים משלמי שמחה.62)שהורמו של
מיני 63) כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך" "ושמחת מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". בשר 64)שמחות אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה שלא שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי שמחה".65)הקרבנות, בהן שאין אלו יצאו נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בחודש 66)בגמרא

שמחה,67)ניסן. משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד (הלכה 68)חגיגת למעלה כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה אלא 69)ח) עליו, חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה
עליו. חולקים אינם משום 70)- בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

לשם  מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה יוצא ואין שמחה
נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו חגיגה

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם שם.71)נראה בגמרא הוא כן
חגיגה  לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן ונאמר

טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא לו.72)אינו שנעשה הנס על הודאה תודה 74)בניסן.73)קרבן קרבן שעל
יג). ז, (ויקרא חמץ לחם ומתוך 75)מקריב שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כנ"ל.76)כך עשר, בארבעה (שאילו 77)כלומר הפסח בליל כלומר,
בליל  אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר,
בשאר  אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום
חובת  ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שלמי 78)שמחה, חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
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ּומלּבּוׁשן  ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
לראֹות  יּׂשראל ּבכלל .26ועֹולין ְְְִִִֵֵַָָ

ולעלֹות ‚. אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל
הּבית  להר ּולהראֹות 27מירּוׁשלים להעלֹותֹו חּיב אביו - ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ּבּמצֹות; לחּנכֹו ּכדי ואם 28ּבֹו, . ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה  אינֹוהיה - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו סּומא אֹו חּגר ּקטן ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לרפּואה  ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף לחּנכֹו, ׁשאּלּו29חּיב ; ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּכ והּוא גדֹול ׁשּבארנּו.30היה ּכמֹו ּפטּור, היה - ְְְֵֶַָָָָָָָ

מן „. הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָּכל
חּוץ  ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור - ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהראּיה

וקטן  ׁשֹוטה -31מחרׁש וקטן ׁשֹוטה חרׁש וטמא. וערל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
האמּורֹות  מצֹות מּכל ּפטּורין הן הרי חּיּוב ּבני ׁשאינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּפני
ואינן  ּבּקדׁשים אֹוכלים ׁשאינן מּפני - וטמא וערל ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבּתֹורה;

הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, 32ראּויין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ְְְֲִֵַַָָּובהלכֹות

ונתרּפא ‰. ראׁשֹון ּביֹום סּומא אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶַָָָמי
חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה, ּומן הראּיה מן ּפטּור - ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּׁשני

החג  ימֹות ׁשּכל ּפטּור; הן 33היה ראׁשֹון ,34ּתׁשלּומי ְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הראׁשֹון, טֹוב יֹום ּבלילי נטמא אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָּכמֹו
למחר  ׁשּטהר ּפי על ּפטּור 35אף נטמא 36- אם אבל . ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון  ּוראּיתֹו37ּביֹום חגיגתֹו להביא חּיב זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ּכׁשּיטהר. הרגל ימי ְְְְִֵֶֶֶַָּבתֹו

.Â החג ימי ּבתֹו לעזרה ׁשּבא להביא 38מי חּיב אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיּכנס  עת ּבכל ּבידֹו יראּו39עֹולה ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה . ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום  ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו - ריקם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָפני
ראׁשֹון  ּתׁשלּומי אֹו ׁשּיביא 40ראׁשֹון עת ּבכל הביא ואם . ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

ראּיה, עֹולת לׁשם אֹותּה ּומקריבין מּמּנּו מקּבלין -ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשעּור. לּה אין ְִִֵֶָָָׁשהראּיה

.Êמקצתן 41הפריׁש מהן והקריב לחגיגתֹו ּבהמֹות עּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּופסק  הּׁשאר 42ּבראׁשֹון ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב -43, ְְִִֵֵַַַָָָ

אֹותם  ׁשּיר ולא 44ׁשהרי הּיֹום דחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
הּיֹום  להקריב למחר 45יכֹול הּׁשאר מקריב -46. ְְְְְִִַַַַָָָָ

.Á החּלין מן אּלא ּבאה אינּה ראּיה ּכׁשאר 47עֹולת , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבהן  חּיב ׁשאדם ּבאֹות 48הּקרּבנֹות חגיגה ׁשלמי אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

חּלין  מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעּׂשר לֹוקח 49מּמעֹות , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ
חגיגה  ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה הּתערבת והּוא 50מן . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מי 26) זכורך" "כל כג) (שמות שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף המקמץ אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
שאין  שכתב (שם) במאירי וראה רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן אלו יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול
הר"י  בשם שם כתב והכסףֿמשנה ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות "כל ואדרבה כאחרים הלכה

אדם. כל כשאר הם הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים אינם ש"אחרים" במשנה 27)קורקוס הלל כבית
ביותר. קטן שהוא אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים שמאי, כבית ולא ב. שם 28)חגיגה ברייתא

לשון  אחר נמשך ורבינו בעלמא. אסמכתא אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו הקטן שחינוך אמרו, ובגמרא
משנה). (לחם עכשיו.29)הברייתא לחנכו אביו על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה חייבו 30)וכשיתרפא לא לפיכך

לחנכו. אביו מדבר 31)את ואינו שומע או שומע ואינו מדבר אבל מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
(שם). בשמחה אינו 32)חייב עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל לעניין יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק

לעזרה). החג.33)בא ימי שאר חיוב 34)כלומר עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום וכיוון שם. יוחנן כר'
הימים. בשאר חג.35)להשלים של שני וכיוון 36)ביום א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור טמא שהרי

הימים. בשאר להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר
משנה). ולחם שם (מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה שנטמא,37)וכדעת לפני ביום חיוב של רגע לו שהיה

הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש הלשון 38)שוב ולפי לקיש, ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
שם  במאירי וראה קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה למצות שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד בכל כי אף ראשון כלשון פוסקין שאנו אחת.39)הטעם פעם הקריב שכבר כיוון
בי 40) חג לא הימים.אם בשאר בתשלומין שחייב הראשון ראשון.41)ום ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם

אוכלין. לו היו כן וכמו ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב לקיש 43)ולא ריש "אמר ח: בחגיגה
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר ראשון טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
הבהמות  את (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
שאינו  ומקריבן חוזר ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר במפרש מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם)

שם). רש"י - ראשון תשלומי ראשון.44)אלא ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על היה 45)ומגלה שהזמן פירוש,
שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו הכל, את להקריב הספיק ולא שום 46)דחוק כאן אין שהרי

תשלומין  אלא זה שאין כך, אחר מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון, ליום שיהיו רצונו שאין גילוי
שם).47)לראשון. וגמרא ז: חגיגה (משנה הקדש במעות ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין שכל 48)כלומר,

אלוקיך  לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה של דבר
י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן חובתו מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת מסת

ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם שם)49)א) (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך (שם)."כאשר טופלין 50)תערובת שסובר שם, חזקיה, על החולק יוחנן כר'
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החּלין  מן ראׁשֹונה אכילה ׁשעּור מּפני 51ׁשּיהיה . ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָֻ
אּלא  ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל חֹובה, חגיגה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשלמי

החּלין  .52מן ִִַֻ
.Ë ּבהמה ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם .53ויֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּביֹום  יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מביאין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָואין
.54טֹוב 

.È ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָיֹוצאין
ּבהמה 55ּונדבֹות  והּכהנים 56ּובמעּׂשר ּבחּטאת 57, -58 ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹ
וׁשֹוק 60ּובבכֹור 59ּובאׁשם  זֹו61ּובחזה ׁשּמצוה היא 62; ְְְְִִִֶֶָָָָָ

ה' לפני ּבּׂשר ּבאכילת אכלּו63לּׂשמח והרי אין 64, אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּבּׂשר  ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבעֹופֹות לא חֹובתן ידי ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹיֹוצאין

עּׂשר 65המּׂשּמח  ארּבעה ׁשחגיגת ּבפסחים, ּבארנּו ּכבר .66 ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
לפיכ חגיגה 67רׁשּות. חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם ,68אין ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ

ּׂשמחה  חֹובת ּבּה יֹוצא .69אּלא ְִֵֶַָָָ
.‡È נדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו מערב 70מי ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוב  ּבּה71יֹום יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְֲִֵֵֶַַָָָ
יצא  אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, חֹובת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻידי

ּׂשמחה. חֹובת ידי ְְִֵַָָּבּה
.·È מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאף

ׁשלמי  לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברגל
ּׂשמחה. ּבׁשעת ְְְִִִַָָּׂשמחה

.‚È ּתֹודה אדם יביא עּׂשר 72לא ארּבעה מּפני 73ּביֹום , ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה הּפסּול 74החמץ לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ,75. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הביא  ּׂשמחה 76ואם חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ּכמֹו77- , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
.78ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחגיגה  אלא אינו זה וכל משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה בהמה טופלין ואין למעות מעות (מחברין)
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה). (ראה בתורה ריבוי בה של 51)שמצינו במעות שיהיה צריך

הדין  שהוא רבינו וסובר חזקיה של וברייתא שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור חולין של מעות החגיגה
משנה). (כסף יוחנן החולין.52)לר' מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך דחזקיה 53)לפיכך כוותיה "תניא ח. חגיגה

בית  החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה בהמה טופלין (שסובר
ואילך  מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים הלל ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום אומרים שמאי
הוא  הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר המעשר מן
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה, לעניין

זה 54) ולולא המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם). (חגיגה סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
חגיגה, לשם שמקריבו לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים שאינם ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר

להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין פי על אף טוב ביום להקדישו מותר זה שנדר 55)ולולא
לרגל, כשעלה והביאן לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי (=שאמר שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר

שמחה. שלמי לשם טוב ביום קריבין ונדבות נדרים טוב,56)ושלמי ביום אותו מביאין אין שמחה בשלמי שגם נראה
ט). הלכה (למעלה חגיגה שלמי לעניין שכתב כמו יעשר, שמא חובתן.57)גזירה ידי לזכרי 58)יוצאין נאכל שבשרה
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק ראה בעזרה, כחטאת.59)כהונה בעזרה כהונה לזכרי נאכל שבשרו

כה).60) הלכה (שם לכהנים נאכל לכהנים.61)שבשרו נאכלים והם לרגל, העולים משלמי שמחה.62)שהורמו של
מיני 63) כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך" "ושמחת מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". בשר 64)שמחות אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה שלא שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי שמחה".65)הקרבנות, בהן שאין אלו יצאו נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בחודש 66)בגמרא

שמחה,67)ניסן. משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד (הלכה 68)חגיגת למעלה כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה אלא 69)ח) עליו, חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה
עליו. חולקים אינם משום 70)- בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

לשם  מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה יוצא ואין שמחה
נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו חגיגה

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם שם.71)נראה בגמרא הוא כן
חגיגה  לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן ונאמר

טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא לו.72)אינו שנעשה הנס על הודאה תודה 74)בניסן.73)קרבן קרבן שעל
יג). ז, (ויקרא חמץ לחם ומתוך 75)מקריב שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כנ"ל.76)כך עשר, בארבעה (שאילו 77)כלומר הפסח בליל כלומר,
בליל  אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר,
בשאר  אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום
חובת  ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שלמי 78)שמחה, חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
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ּתֹודה 79חגיגה  להביא חּיב ידי 80- ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשאין ּכׁשּיזּבח 81חגיגה; . ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

הּוא  אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי חגיגה ׁשלמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאדם
אּלא  גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ּבלבד ואׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּובניו

ׁשּנאמר  והאמללים, הענּיים לּׂשּמח והּגר 82חּיב והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
והאלמנה  ּומי 83והּיתֹום עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה  נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא זבחיו ם ׁשאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם

הּכל  מן יֹותר בּלוי ולא 84ּומצוה חלק לא לֹו ׁשאין לפי , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
לוּיים 85נחלה  לזּמן צרי לפיכ ּבּבּׂשר. מּתנֹות לֹו ואין , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

מעּׂשר  עם ּבּׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ּולּׂשּמחם, ׁשלחנֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
הּלוי 86ׁשּלהם  את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ׁשּימצאּו ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּברגלים  מעּׂשרֹותיו מּמּנּו וׁשֹוהה ּבלא 87מּלּׂשּמחֹו עֹובר - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּלוי  את ּתעזב ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: .88תעּׂשה, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להקהיל ‡. עּׂשה ונׁשים 2מצות אנׁשים יּׂשראל, ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשמּטה  מֹוצאי ּבכל ולקרֹות 3וטף, לרגל ּבעלֹותם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפרׁשּיֹות  הּתֹורה מן ּבמצֹות 4ּבאזניהם אֹותן מזרזֹות ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשנים  ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ּבדת ידיהם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומחּזקֹות
יּׂשראל  כל ּבבֹוא הּסּכֹות. ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻּבמעד
והּטף  והּנׁשים האנׁשים העם את הקהל וגֹומר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלראֹות

וגֹומר  ּבׁשערי אׁשר 5וגר. ְְְְֲִֵֵֶֶָ
הקהל ·. מּמצות ּפטּור - הראּיה מן הּפטּור חּוץ 6ּכל , ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

והּטף  הּנׁשים מּמצות 8והערל 7מן ּפטּור הּטמא אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ראּוי  אינֹו וזה יּׂשראל, כל ּבבֹוא ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָהקהל;
חּיבין, והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּברּור והּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻלביאה.

חּיבֹות  הּנׁשים .9ׁשהרי ֲִֵֶַַָָ
ׁשל 10אימתי ‚. הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַָָָָ

מֹועד  ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא הּסּכֹות, ׁשנה 11חג ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבאזניהם  ׁשּיקרא הּוא והּמל הּנׁשים 12ׁשמינית. ּובעזרת . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

קֹורין  יֹוׁשב 13היּו ּכׁשהּוא וקֹורא .14- מעמד קרא ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ
מׁשּבח  זה אּלה 15הרי חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא מהיכן . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

'ׁשמע'16הּדברים  ּפרׁשת סֹוף אם 17עד ל'והיה ּומדּלג , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
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שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים תודה 79)שמחה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא תודה.80)ומתנה בהבאת מיד נתחייב

כלום,81) זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד
החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, נתחייב שכבר החג.82)כיוון שמחת בר'83)בעניין יהודה רב "כדדרש

וחייב  והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה בפסיקתא, סימן
כולם. את לשמח ובתך 84)אתה ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי הוא וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי

קודם". חביב "חביב - בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך בשעריך 85)עבדך אשר "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו א).86)לא הלכה מעשרות מהלכות א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר

ברגלים.87) מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי מלשמחו אותו שעוזב השמר,88)כלומר, שנאמר מקום שכל
תעשה. לא אלא אינו ואל, לרגל.1)פן בעלותם שמיטה מוצאי בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה הסמ"ג 2)יבאר ַ

התורה. פרשיות את כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד כל על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות
המלך  על או שבירושלים הגדול ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה גם יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי

למקדש"). "זכר בקונטרס אדר"ת ג.3)(הגאון הלכה להלן וראה השביעית, השנה איזו 4)במוצאי ג, הלכה להלן ראה
יג).5)פרשיות. לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען

ישראל 6) כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל, ראיה" "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד נראה כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".

שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן אמרינן 7)וכו' שם ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
בכלל  שאינן פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים

כאן. ובלחםֿמשנה א הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", למעלה 8)"כל (ראה ראיה פטור לענין כטמא הוא ערל כי אף
הוא  התורה מן אבל מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב
בקובץ  רבינוביץ בצ"י הרב שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי

פ"ב 9)"הקהל"). למעלה (ראה אשה ספק שהם משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום של  פטורם וכל

א). מא.10)הלכה בסוטה כתב 11)משנה אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג רחמנא כתב "ואי שם בגמרא
דמועד". מאתחלתא ישראל כל בבוא בספרי 12)רחמנא ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם שם. במשנה

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם שם.14)בגמרא עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם
המצוה  מחמת כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל ש"המלך [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
(עיין  לחלוץ מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין שאמרו למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין
שם, לאחיו להקים רוצה שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה - ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם
כתב  בזיון, לשם שאינה יבום, במצות ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות פ"ד מיימוני, בהגהות שכתב כמו

שם]. עיין אחר, טעם שם מלכים בהלכות במשנה.16)רבינו ט.17)שם ו, דברים

dbibg zekld - zepaxw xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתעּׂשר'18ׁשמע' ל'עּׂשר ּומדּלג מ'עּׂשר 19וגֹומר, וקֹורא , ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּוקללֹות  ּברכֹות סֹוף עד הּסדר על 'מּלבד 20ּתעּׂשר' עד , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

ּבחרב' אּתם ּכרת אׁשר ּופֹוסק.21הּברית , ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
קֹורא?„. הּוא ּבכל כ ּכיצד ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ְְְֲִֵֵַַָ

העם  את להקהיל ּכדי ּבימה 22ירּוׁשלים, ּומביאין . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
היתה  עץ וׁשל עזרת 23גדֹולה, ּבאמצע אֹותּה ּומעמידין , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עליה 24נׁשים  ויֹוׁשב עֹולה והּמל ׁשּיׁשמעּו25, ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
סביביו. מתקּבצין לחג העֹולים יּׂשראל וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָקריאתֹו,

הּכנסת  הּכנסת 26וחּזן לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר ,27נֹוטל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לּסגן  נֹותנֹו הּכנסת ּגדֹול 28וראׁש וכהן ּגדֹול, לכהן ּוסגן , ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

אדם  ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,מקּבלֹו29לּמל והּמל . ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עֹומד  יׁשב 30ּכׁשהּוא - רצה ואם ורֹואה 31. ּופֹותח .32 ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּכנסת  ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר 33ּומבר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וגֹולל 34וקֹורא גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכנסּיֹות  ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה 35ּומבר. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּברכֹות  ׁשבע רצה 36ּומֹוסיף הן: ואּלּו אלהינּו37, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶַָֹ

מֹודים  וכּו'. יּׂשראל אּתה 38ּבעּמ וכּו'. ל אנחנּו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
והּזמּנים  יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל ,39בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ּבּתפּלה  ׁשּמברכין ּכמטּבען 40ּכדר ּברכֹות ׁשלׁש הרי .41. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיעמד  הּמקּדׁש על מתּפּלל ּבּה:42רביעית וחֹותם , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

על  מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. הּׁשֹוכן יי אּתה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּברּו
הּבֹוחר  ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹיּׂשראל

האל 43ּביּׂשראל  ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל ׁשּׁשית . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּכהנים. מקּדׁש יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודתם,

יכֹול  ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ,44ׁשביעית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
צריכין  ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוחֹותם

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון - והּברכֹות ׁשּנאמר:45הּקריאה ; ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ
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כא).18) (שם, הפרשה סוף עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת כב.19)ומתחיל יד, "עשר 20)שם שם: במשנה
ומשם  תעשר, לעשר מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות וברכות המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר,
שפרשת  ואעפ"י יד) יז, (שם מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות, וברכות לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג
ואח"כ  במעשרות, להפסיק שלא יחד תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי תעשר" "עשר בין מפסקת המלך
"כי  וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף עד הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו המלך. פרשת את קורא
כל  שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו לעשר", תכלה

(לחםֿמשנה). יז,21)הפרשה" (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק על שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
שמ"אלה  משום הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם) (סוטה וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין יח):
יש  וקללות וברכות מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים, מלכות עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים"
ומעשרות. תרומות והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן

ומריעין"22) ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות, בגדירות הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה מא:24)במשנה עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שמש 26)שם

על 27)הכנסת. יפרוס מי בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא הכנסת וראש שם. במשנה הוא כן
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי מב.).28)שמע, (שם טומאה לו כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו

הספר 29) "ונתינת מ: שם כתב וכן ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם שם: המשניות בפירוש כתב וכן
התורה, ספר את ולכבד להדר שהכוונה מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב שנאמר כבוד, משום לאיש איש
סוטה  במאירי וראה המלך, את לכבד שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי, "אמר מא:) (שם בגמרא אבל

המלך. לכבוד הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש רבינו כלשון שכתב במשנה.30)שם, כלומר,31)שם
שאמרו  ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר את מקבל רצה אם
לקבל  שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר מה שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם): (סוטה במשנה

בישיבה. מותר התורה ספר לב.32)את במגילה יהודה, מן 33)כר' ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב
אשר  בא"ה ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר ואח"כ קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין

וכו'". בנו ג.34)בחר בהלכה שם.35)למעלה תפילה בהלכות ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה ברכת
גדול36) שכהן "ברכות שם: מ:במשנה ושם העון". מחילת תחת רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן, מברך

העון  מחילת ועל ההודייה ועל העבודה ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות, שמונה עליה "ומברך במשנה
תפילה". והשאר ירושלים) (ועל הכהנים ועל ישראל ועל המקדש את 37)ועל "והשב בה שכתוב העבודה, ברכת היא

ההודייה.38)העבודה". ברכת גדול,39)היא כהן (שבברכת העון" מחילת תחת רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
יא). הלכה יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ג רגלים.40)ראה שלש ואינן 41)של לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו לכהן, המקדש.42)מיוחדות שיעמוד הוא שענינה עצמה, בפני ברכה כלומר:43)מתפלל
שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה הלכות 44)ברוך ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ וכו'45)עבודת הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב. סוטה במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
בצ"י  הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ דבריו (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות ועל המלך". ופרשת
בין  לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין ואלו בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד "אפשר רבינוביץ)
בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג פרשת נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל לברכות, ברכות
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ּתֹודה 79חגיגה  להביא חּיב ידי 80- ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשאין ּכׁשּיזּבח 81חגיגה; . ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

הּוא  אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי חגיגה ׁשלמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאדם
אּלא  גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ּבלבד ואׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּובניו

ׁשּנאמר  והאמללים, הענּיים לּׂשּמח והּגר 82חּיב והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
והאלמנה  ּומי 83והּיתֹום עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה  נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא זבחיו ם ׁשאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם

הּכל  מן יֹותר בּלוי ולא 84ּומצוה חלק לא לֹו ׁשאין לפי , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
לוּיים 85נחלה  לזּמן צרי לפיכ ּבּבּׂשר. מּתנֹות לֹו ואין , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

מעּׂשר  עם ּבּׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ּולּׂשּמחם, ׁשלחנֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
הּלוי 86ׁשּלהם  את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ׁשּימצאּו ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּברגלים  מעּׂשרֹותיו מּמּנּו וׁשֹוהה ּבלא 87מּלּׂשּמחֹו עֹובר - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּלוי  את ּתעזב ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: .88תעּׂשה, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להקהיל ‡. עּׂשה ונׁשים 2מצות אנׁשים יּׂשראל, ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשמּטה  מֹוצאי ּבכל ולקרֹות 3וטף, לרגל ּבעלֹותם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפרׁשּיֹות  הּתֹורה מן ּבמצֹות 4ּבאזניהם אֹותן מזרזֹות ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשנים  ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ּבדת ידיהם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומחּזקֹות
יּׂשראל  כל ּבבֹוא הּסּכֹות. ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻּבמעד
והּטף  והּנׁשים האנׁשים העם את הקהל וגֹומר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלראֹות

וגֹומר  ּבׁשערי אׁשר 5וגר. ְְְְֲִֵֵֶֶָ
הקהל ·. מּמצות ּפטּור - הראּיה מן הּפטּור חּוץ 6ּכל , ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

והּטף  הּנׁשים מּמצות 8והערל 7מן ּפטּור הּטמא אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ראּוי  אינֹו וזה יּׂשראל, כל ּבבֹוא ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָהקהל;
חּיבין, והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּברּור והּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻלביאה.

חּיבֹות  הּנׁשים .9ׁשהרי ֲִֵֶַַָָ
ׁשל 10אימתי ‚. הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַָָָָ

מֹועד  ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא הּסּכֹות, ׁשנה 11חג ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבאזניהם  ׁשּיקרא הּוא והּמל הּנׁשים 12ׁשמינית. ּובעזרת . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

קֹורין  יֹוׁשב 13היּו ּכׁשהּוא וקֹורא .14- מעמד קרא ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ
מׁשּבח  זה אּלה 15הרי חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא מהיכן . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

'ׁשמע'16הּדברים  ּפרׁשת סֹוף אם 17עד ל'והיה ּומדּלג , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים תודה 79)שמחה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא תודה.80)ומתנה בהבאת מיד נתחייב

כלום,81) זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד
החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, נתחייב שכבר החג.82)כיוון שמחת בר'83)בעניין יהודה רב "כדדרש

וחייב  והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה בפסיקתא, סימן
כולם. את לשמח ובתך 84)אתה ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי הוא וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי

קודם". חביב "חביב - בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך בשעריך 85)עבדך אשר "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו א).86)לא הלכה מעשרות מהלכות א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר

ברגלים.87) מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי מלשמחו אותו שעוזב השמר,88)כלומר, שנאמר מקום שכל
תעשה. לא אלא אינו ואל, לרגל.1)פן בעלותם שמיטה מוצאי בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה הסמ"ג 2)יבאר ַ

התורה. פרשיות את כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד כל על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות
המלך  על או שבירושלים הגדול ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה גם יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי

למקדש"). "זכר בקונטרס אדר"ת ג.3)(הגאון הלכה להלן וראה השביעית, השנה איזו 4)במוצאי ג, הלכה להלן ראה
יג).5)פרשיות. לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען

ישראל 6) כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל, ראיה" "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד נראה כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".

שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן אמרינן 7)וכו' שם ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
בכלל  שאינן פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים

כאן. ובלחםֿמשנה א הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", למעלה 8)"כל (ראה ראיה פטור לענין כטמא הוא ערל כי אף
הוא  התורה מן אבל מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב
בקובץ  רבינוביץ בצ"י הרב שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי

פ"ב 9)"הקהל"). למעלה (ראה אשה ספק שהם משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום של  פטורם וכל

א). מא.10)הלכה בסוטה כתב 11)משנה אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג רחמנא כתב "ואי שם בגמרא
דמועד". מאתחלתא ישראל כל בבוא בספרי 12)רחמנא ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם שם. במשנה

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם שם.14)בגמרא עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם
המצוה  מחמת כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל ש"המלך [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
(עיין  לחלוץ מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין שאמרו למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין
שם, לאחיו להקים רוצה שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה - ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם
כתב  בזיון, לשם שאינה יבום, במצות ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות פ"ד מיימוני, בהגהות שכתב כמו

שם]. עיין אחר, טעם שם מלכים בהלכות במשנה.16)רבינו ט.17)שם ו, דברים
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ּתעּׂשר'18ׁשמע' ל'עּׂשר ּומדּלג מ'עּׂשר 19וגֹומר, וקֹורא , ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
ּוקללֹות  ּברכֹות סֹוף עד הּסדר על 'מּלבד 20ּתעּׂשר' עד , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

ּבחרב' אּתם ּכרת אׁשר ּופֹוסק.21הּברית , ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
קֹורא?„. הּוא ּבכל כ ּכיצד ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ְְְֲִֵֵַַָ

העם  את להקהיל ּכדי ּבימה 22ירּוׁשלים, ּומביאין . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
היתה  עץ וׁשל עזרת 23גדֹולה, ּבאמצע אֹותּה ּומעמידין , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עליה 24נׁשים  ויֹוׁשב עֹולה והּמל ׁשּיׁשמעּו25, ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
סביביו. מתקּבצין לחג העֹולים יּׂשראל וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָקריאתֹו,

הּכנסת  הּכנסת 26וחּזן לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר ,27נֹוטל ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לּסגן  נֹותנֹו הּכנסת ּגדֹול 28וראׁש וכהן ּגדֹול, לכהן ּוסגן , ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

אדם  ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,מקּבלֹו29לּמל והּמל . ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עֹומד  יׁשב 30ּכׁשהּוא - רצה ואם ורֹואה 31. ּופֹותח .32 ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּכנסת  ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר 33ּומבר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וגֹולל 34וקֹורא גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכנסּיֹות  ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה 35ּומבר. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּברכֹות  ׁשבע רצה 36ּומֹוסיף הן: ואּלּו אלהינּו37, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶַָֹ

מֹודים  וכּו'. יּׂשראל אּתה 38ּבעּמ וכּו'. ל אנחנּו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
והּזמּנים  יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל ,39בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ּבּתפּלה  ׁשּמברכין ּכמטּבען 40ּכדר ּברכֹות ׁשלׁש הרי .41. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיעמד  הּמקּדׁש על מתּפּלל ּבּה:42רביעית וחֹותם , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

על  מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. הּׁשֹוכן יי אּתה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּברּו
הּבֹוחר  ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹיּׂשראל

האל 43ּביּׂשראל  ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל ׁשּׁשית . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּכהנים. מקּדׁש יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודתם,

יכֹול  ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ,44ׁשביעית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
צריכין  ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוחֹותם

ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון - והּברכֹות ׁשּנאמר:45הּקריאה ; ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ
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כא).18) (שם, הפרשה סוף עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת כב.19)ומתחיל יד, "עשר 20)שם שם: במשנה
ומשם  תעשר, לעשר מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות וברכות המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר,
שפרשת  ואעפ"י יד) יז, (שם מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות, וברכות לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג
ואח"כ  במעשרות, להפסיק שלא יחד תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי תעשר" "עשר בין מפסקת המלך
"כי  וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף עד הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו המלך. פרשת את קורא
כל  שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו לעשר", תכלה

(לחםֿמשנה). יז,21)הפרשה" (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק על שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
שמ"אלה  משום הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם) (סוטה וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין יח):
יש  וקללות וברכות מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים, מלכות עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים"
ומעשרות. תרומות והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן

ומריעין"22) ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות, בגדירות הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה מא:24)במשנה עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שמש 26)שם

על 27)הכנסת. יפרוס מי בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא הכנסת וראש שם. במשנה הוא כן
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי מב.).28)שמע, (שם טומאה לו כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו

הספר 29) "ונתינת מ: שם כתב וכן ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם שם: המשניות בפירוש כתב וכן
התורה, ספר את ולכבד להדר שהכוונה מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב שנאמר כבוד, משום לאיש איש
סוטה  במאירי וראה המלך, את לכבד שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי, "אמר מא:) (שם בגמרא אבל

המלך. לכבוד הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש רבינו כלשון שכתב במשנה.30)שם, כלומר,31)שם
שאמרו  ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר את מקבל רצה אם
לקבל  שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר מה שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם): (סוטה במשנה

בישיבה. מותר התורה ספר לב.32)את במגילה יהודה, מן 33)כר' ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב
אשר  בא"ה ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר ואח"כ קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין

וכו'". בנו ג.34)בחר בהלכה שם.35)למעלה תפילה בהלכות ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה ברכת
גדול36) שכהן "ברכות שם: מ:במשנה ושם העון". מחילת תחת רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן, מברך

העון  מחילת ועל ההודייה ועל העבודה ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות, שמונה עליה "ומברך במשנה
תפילה". והשאר ירושלים) (ועל הכהנים ועל ישראל ועל המקדש את 37)ועל "והשב בה שכתוב העבודה, ברכת היא

ההודייה.38)העבודה". ברכת גדול,39)היא כהן (שבברכת העון" מחילת תחת רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
יא). הלכה יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ג רגלים.40)ראה שלש ואינן 41)של לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו לכהן, המקדש.42)מיוחדות שיעמוד הוא שענינה עצמה, בפני ברכה כלומר:43)מתפלל
שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה הלכות 44)ברוך ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ וכו'45)עבודת הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב. סוטה במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
בצ"י  הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ דבריו (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות ועל המלך". ופרשת
בין  לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין ואלו בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד "אפשר רבינוביץ)
בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג פרשת נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל לברכות, ברכות
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ּבלׁשֹונּה - הּזאת הּתֹורה את ׁשּיׁש46ּתקרא ּפי על אף . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
לֹועזֹות  .47ׁשם ֲָ

.Â מּכירין ׁשאינן ּולהקׁשיב 49חּיבין 48וגרים לּבם להכין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּנּתנה  ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם
הּתֹורה  ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים אפּלּו ּבסיני. ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבֹו

יתרה  גדֹולה ּבכּונה לׁשמע חּיבין ׁשאינֹו50ּכּלּה, ּומי . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
לׁשמע  קבעּה51יכֹול ׁשּלא זֹו; לקריאה לּבֹו מכּון - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

האמת  ּדת לחּזק אּלא עּתה 52הּכתּוב ּכאּלּו עצמֹו ויראה . ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  ׁשליח ׁשהּמל ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָנצטּוה

האל. ּדברי ְְְִִֵֵַַָלהׁשמיע
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

החצֹוצרֹות 53הּׁשּבת  ּתקיעת מּפני ׁשאינן 55והּתחּנֹות 54, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. את ִֶַַָּדֹוחין

דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו
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מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָיׁש
ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ד) ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור.

ּבהמה. ְְֵַַָמעּׂשר
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
מצֹו אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו ת ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ּבין ‡. הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמצות

ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבאדם
ּבכֹור  כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ׁשהיּו ּבין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשלמים
וכּלן  ּובּבהמה. ּבאדם יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּפטר

ֲִַֹלּכהנים.
לּכהנים,·. ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

קדׁשים  ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָּובכֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ּדמֹו זֹורקין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָקּלים;
ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמעּׂשה
הּבהמה  ּבכֹור ואת האדם, ּבכֹור את תפּדה ּפדה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹא
הם. קדׁש תפּדה לא ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹהּטמאה

.ּל יהיה ְְִֶָָָּובּׂשרם
ׁשּנֹולד ‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

הּוא  הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו רצה, אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻלמי
והּטהֹור  הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ּפּסח מּום בֹו יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכי

כהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל. ּכּצבי יאכלּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיחּדו
זה „. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

- הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהרי

ּובחּוצה ‰. ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָמצות
לארץ.לא  לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ואין רץ. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מביא  ׁשאּתה מּמקֹום ;וצאנ ּבקר ּובכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹויצהר
ׁשאין  ּומּמקֹום וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמעּׂשר
וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹאּתה
אין  - הביא ואם ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻאּלא
זֹו ּומצוה ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המלך". פרשת אלא המלך ברכות נקט ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא תו זה 46)ומעתה לימוד
אחר. ממקור רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק בלשון 47)מן מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם

שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר "פשוט כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס להלכה הקודש. שייכת לועזות"
המלים  כי מסתבר [ויותר קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם וגרים לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו'

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים  ומהמלים ה, הלכה למעלה  שייכות מכירין" שאינן והם 48)"וגרים הקודש. בלשון
א. בהלכה למעלה כמפורש בהקהל, למעלה].49)חייבים כמבואר ו, הלכה מתחילה ממה 50)[כאן כן שלמד "ונראה

בצ"י  (הרב בכלל" הם שאף יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל" זקני כל "ואל בענין שנאמר
ילמדו", "למען ביה: קרי ג. בחגיגה ואמרו ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או שם). "הקהל" בקובץ ְְַרבינוביץ

לאחרים]. המלמדים בחכמים שמדובר הראיה 51)הרי מן שפטור שומע, שאינו חרש אבל הקורא, מן רב במרחק שנמצא
לחםֿמשנה. וראה ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה פ"ב א.52)(למעלה הלכה למעלה ראה

מקדימין".53) ולא מאחרין והקהל, חגיגה באב ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה הלכה 54)משנה למעלה ראה
מפני  אמר, בא בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין אמרו "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד.
לא  שם על מתניה, א"ר העזרה . את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה.
"לא  של איסור אין ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע

ט]. הלכה הבחירה בית מהלכות לפ"א בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך השביעית,55)תטע שהברכה ד הלכה למעלה ראה
ו  הלכה תעניות מהלכות בפ"א וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה התורה, קריאת אחרי המלך שבירך

בתפילה". בהם ומתחננים זועקים ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים) (בשבתות בהן תוקעין יבאר 1)ש"אין
ובחמור. טהורה ובבהמה באדם הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעּׂשר  ּכמֹו הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹנֹוהגת
קדם  ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּדגן.

הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּפדּו,
.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

ּבכֹור  לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר  ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו מקריב -ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹומר. ְְְְְְְֲֵֵֵָָָָָֹּובצאנ
מּתנֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים

ְָֻּכהּנה.
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

יהיה  וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּתם  אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי מּום, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹבֹו
ואם  להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו מֹונה - ְְְְִִִִֶֶַָָָהּוא
לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - מּום ּבעל ְִֶֶֶַַַָָנֹולד
לא  אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה נראה ׁשהרי ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשיו,

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ְְֳִִִֶֶַַַָָָָידע
.Ë ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד

לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש. ְְְְֶַַָָָָֹֻעּׂשר
ׁשהּוא  ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָׁשלׁשים
ּבחמּׁשה  מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ׁשנתֹו. לאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמתאחר
עּׂשר  חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ׁשנתֹו גמר לפני יֹום ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעּׂשר
לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. ְְְְֵַַַַַַַַָָאחר

ויאכל. יֹום ׁשלׁשים עד ְְִֵֵֶַָָאּלא
.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èלקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹועד
אם  לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּתים
עּׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום ּבֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ׁשנתֹו אחר נֹולד ְְְְִֶַַַַָֹחדׁש;
.·È ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשנה

- מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום חדׁש ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֻעּׂשר
לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ּומֹונה לֹו, ְְְְִֶֶַָָָָֹנתעּברה
הראׁשֹון  אדר ׁשל עּׂשר ּבחמּׁשה אחד טלאים, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשני
חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ׁשני: אדר חדׁש ּבראׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹואחד
ׁשנה  ׁשל ּבאדר ראׁשֹון יֹום ׁשה ּגיע ּכיון - ׁשני ֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאדר
ראׁשֹון  אדר ּבחצי ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּבאה
הּבאה. ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא -ְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹ

לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד ְְִִִֶַָֹהֹואיל
.‚È ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר

אּלא  נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹובר
מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ואם ְְְֲִִַַַָָָָמקריבֹו;
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּמעּׂש מה למעּׂשר: ּבכֹור מּקיׁש - נפסל וצאנ אינֹו ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ּבכֹור אף לחברּתּה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשנה

.„Èזֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
מעט  ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא לּכהן; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻגדּלה
ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ועד לּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹויּתנּנּו
ואם  יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ׁשלׁשים - דּקה ְְְְֲִִִִֵַַָָָּבהמה
אטּפל  ואני זה זמן ּבתֹו לי ּתנהּו הּכהן: לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹאמר
על  מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לּתנֹו רּׁשאי אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַלעצמי
המסּיעין  ׁשהּכהנים ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹמּתנֹותיו,
אין  - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבבית

ּבּׂשכרן. מּתנֹותיהן להם ְְְִִֵֶֶַָָָנֹותנין
.ÂËּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה

לי  ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ׁשאֹוכלּנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלי
ויראה  לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבתֹו

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ׁשהּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹלי,
.ÊË- לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּכהן

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹוקה
וכן  .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ותירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמעּׂשר
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין מּבכֹור, ּכזית ׁשאכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזר
ׁשאכל  לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לֹוקה. -ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

זריקה. לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבכֹור
.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ּכּׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ּתם, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא
והּוא  הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן למכרֹו. ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָזכּות
ׁשהּוא  ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי - לאכילה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֻעֹומד

ליּׂשראל. ּבין לכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֵָָֹּתמים,
.ÁÈ ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹלפני
אבל  ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא
אבל  מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלא
קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּׂשר
ּכנגד  מנה לׁשקֹול מּתרין - הּבכֹור על ׁשּנמנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻוכהנים

ָָמנה.
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

וכן  מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאי
- הרגל מן להפׁשיט רצה אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשאר

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רחם.1) פטר ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום חתיכת 2)יבאר כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
וכדומה. למזבח.3)אבר להקריבם
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ּבלׁשֹונּה - הּזאת הּתֹורה את ׁשּיׁש46ּתקרא ּפי על אף . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
לֹועזֹות  .47ׁשם ֲָ

.Â מּכירין ׁשאינן ּולהקׁשיב 49חּיבין 48וגרים לּבם להכין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּנּתנה  ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם
הּתֹורה  ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים אפּלּו ּבסיני. ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבֹו

יתרה  גדֹולה ּבכּונה לׁשמע חּיבין ׁשאינֹו50ּכּלּה, ּומי . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
לׁשמע  קבעּה51יכֹול ׁשּלא זֹו; לקריאה לּבֹו מכּון - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

האמת  ּדת לחּזק אּלא עּתה 52הּכתּוב ּכאּלּו עצמֹו ויראה . ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  ׁשליח ׁשהּמל ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָנצטּוה

האל. ּדברי ְְְִִֵֵַַָלהׁשמיע
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

החצֹוצרֹות 53הּׁשּבת  ּתקיעת מּפני ׁשאינן 55והּתחּנֹות 54, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. את ִֶַַָּדֹוחין

דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו
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מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָיׁש
ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ד) ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור.

ּבהמה. ְְֵַַָמעּׂשר
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
מצֹו אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו ת ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ּבין ‡. הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמצות

ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבאדם
ּבכֹור  כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ׁשהיּו ּבין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשלמים
וכּלן  ּובּבהמה. ּבאדם יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּפטר

ֲִַֹלּכהנים.
לּכהנים,·. ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

קדׁשים  ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָּובכֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ּדמֹו זֹורקין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָקּלים;
ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמעּׂשה
הּבהמה  ּבכֹור ואת האדם, ּבכֹור את תפּדה ּפדה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹא
הם. קדׁש תפּדה לא ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹהּטמאה

.ּל יהיה ְְִֶָָָּובּׂשרם
ׁשּנֹולד ‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

הּוא  הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו רצה, אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻלמי
והּטהֹור  הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ּפּסח מּום בֹו יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכי

כהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל. ּכּצבי יאכלּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיחּדו
זה „. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

- הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהרי

ּובחּוצה ‰. ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָמצות
לארץ.לא  לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ואין רץ. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מביא  ׁשאּתה מּמקֹום ;וצאנ ּבקר ּובכרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹויצהר
ׁשאין  ּומּמקֹום וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמעּׂשר
וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹאּתה
אין  - הביא ואם ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻאּלא
זֹו ּומצוה ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המלך". פרשת אלא המלך ברכות נקט ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא תו זה 46)ומעתה לימוד
אחר. ממקור רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק בלשון 47)מן מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם

שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר "פשוט כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס להלכה הקודש. שייכת לועזות"
המלים  כי מסתבר [ויותר קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם וגרים לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו'

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים  ומהמלים ה, הלכה למעלה  שייכות מכירין" שאינן והם 48)"וגרים הקודש. בלשון
א. בהלכה למעלה כמפורש בהקהל, למעלה].49)חייבים כמבואר ו, הלכה מתחילה ממה 50)[כאן כן שלמד "ונראה

בצ"י  (הרב בכלל" הם שאף יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל" זקני כל "ואל בענין שנאמר
ילמדו", "למען ביה: קרי ג. בחגיגה ואמרו ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או שם). "הקהל" בקובץ ְְַרבינוביץ

לאחרים]. המלמדים בחכמים שמדובר הראיה 51)הרי מן שפטור שומע, שאינו חרש אבל הקורא, מן רב במרחק שנמצא
לחםֿמשנה. וראה ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה פ"ב א.52)(למעלה הלכה למעלה ראה

מקדימין".53) ולא מאחרין והקהל, חגיגה באב ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה הלכה 54)משנה למעלה ראה
מפני  אמר, בא בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין אמרו "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד.
לא  שם על מתניה, א"ר העזרה . את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה.
"לא  של איסור אין ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע

ט]. הלכה הבחירה בית מהלכות לפ"א בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך השביעית,55)תטע שהברכה ד הלכה למעלה ראה
ו  הלכה תעניות מהלכות בפ"א וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה התורה, קריאת אחרי המלך שבירך

בתפילה". בהם ומתחננים זועקים ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים) (בשבתות בהן תוקעין יבאר 1)ש"אין
ובחמור. טהורה ובבהמה באדם הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעּׂשר  ּכמֹו הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹנֹוהגת
קדם  ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּדגן.

הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּפדּו,
.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

ּבכֹור  לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר  ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו מקריב -ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹומר. ְְְְְְְֲֵֵֵָָָָָֹּובצאנ
מּתנֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים

ְָֻּכהּנה.
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

יהיה  וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּתם  אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי מּום, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹבֹו
ואם  להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו מֹונה - ְְְְִִִִֶֶַָָָהּוא
לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - מּום ּבעל ְִֶֶֶַַַָָנֹולד
לא  אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה נראה ׁשהרי ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹחדׁשיו,

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ְְֳִִִֶֶַַַָָָָידע
.Ë ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד

לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש. ְְְְֶַַָָָָֹֻעּׂשר
ׁשהּוא  ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָׁשלׁשים
ּבחמּׁשה  מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ׁשנתֹו. לאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמתאחר
עּׂשר  חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ׁשנתֹו גמר לפני יֹום ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעּׂשר
לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. ְְְְֵַַַַַַַַָָאחר

ויאכל. יֹום ׁשלׁשים עד ְְִֵֵֶַָָאּלא
.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èלקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹועד
אם  לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּתים
עּׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום ּבֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ׁשנתֹו אחר נֹולד ְְְְִֶַַַַָֹחדׁש;
.·È ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשנה

- מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום חדׁש ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֻעּׂשר
לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ּומֹונה לֹו, ְְְְִֶֶַָָָָֹנתעּברה
הראׁשֹון  אדר ׁשל עּׂשר ּבחמּׁשה אחד טלאים, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשני
חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ׁשני: אדר חדׁש ּבראׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹואחד
ׁשנה  ׁשל ּבאדר ראׁשֹון יֹום ׁשה ּגיע ּכיון - ׁשני ֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאדר
ראׁשֹון  אדר ּבחצי ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּבאה
הּבאה. ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא -ְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹ

לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד ְְִִִֶַָֹהֹואיל
.‚È ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר

אּלא  נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹובר
מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ואם ְְְֲִִַַַָָָָמקריבֹו;
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ּמעּׂש מה למעּׂשר: ּבכֹור מּקיׁש - נפסל וצאנ אינֹו ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ּבכֹור אף לחברּתּה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשנה

.„Èזֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
מעט  ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא לּכהן; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻגדּלה
ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ועד לּכהן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹויּתנּנּו
ואם  יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ׁשלׁשים - דּקה ְְְְֲִִִִֵַַָָָּבהמה
אטּפל  ואני זה זמן ּבתֹו לי ּתנהּו הּכהן: לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹאמר
על  מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לּתנֹו רּׁשאי אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַלעצמי
המסּיעין  ׁשהּכהנים ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹמּתנֹותיו,
אין  - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ּובבית הּגרנֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבבית

ּבּׂשכרן. מּתנֹותיהן להם ְְְִִֵֶֶַָָָנֹותנין
.ÂËּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה

לי  ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ׁשאֹוכלּנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלי
ויראה  לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבתֹו

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ׁשהּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹלי,
.ÊË- לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּכהן

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹוקה
וכן  .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ותירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמעּׂשר
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין מּבכֹור, ּכזית ׁשאכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזר
ׁשאכל  לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לֹוקה. -ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

זריקה. לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבכֹור
.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ּכּׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ּתם, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא
והּוא  הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן למכרֹו. ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָזכּות
ׁשהּוא  ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי - לאכילה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֻעֹומד

ליּׂשראל. ּבין לכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֵָָֹּתמים,
.ÁÈ ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹלפני
אבל  ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא
אבל  מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלא
קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּׂשר
ּכנגד  מנה לׁשקֹול מּתרין - הּבכֹור על ׁשּנמנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻוכהנים

ָָמנה.
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

וכן  מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאי
- הרגל מן להפׁשיט רצה אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשאר

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הּקבּועים ‡. הּמּומים הּקדׁשים 2ּכל את 3הּפֹוסלין ְְֳִִִִֶַַַַָָ
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רחם.1) פטר ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום חתיכת 2)יבאר כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
וכדומה. למזבח.3)אבר להקריבם



zexekaקטז zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן  הרי 4ונפּדים - בּבכֹור מהן אחד נפל אם , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מקֹום  ּבכל עליו נׁשחט אֹותן 5זה ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִֵֶַָָָָָָָ

להיֹות  מהן ׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּמּומין
וׁשבעה 6ּבזכר  .7ׁשּׁשים ְְְִִִָָָ

הּמבחר ·. מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ,8וכל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עליהן  נפּדין ולא ּבהן קרבין הּקדׁשים אין 9ואין ּכ , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

קרב  ולא עליהן נׁשחט עד 10הּבכֹור עֹומד יהיה אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
- עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. מּום לֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיּולד
יהיה  אּלא קרב, ולא מקֹום ּבכל נׁשחט אינֹו זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהרי

עליו. ויּׁשחט קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ְִִֵֶֶַַָָָָֹרֹועה
עברה ‚. ּבֹו נעבדה אם ׁשהרג 11וכן אֹו אחד 12, 13ּבעד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּבעלים  ּפי על ׁשהקצה 14אֹו אֹו נעבד 15, ירעה 16אֹו - ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

דפן „. אחריו 17יֹוצא ּבכֹור 18והּבא אינן ׁשניהן -19. ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רחם  ּפטר ׁשאינֹו מּפני - מּפני 20הראׁשֹון - והאחרֹון , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

אחר  ּדר21ׁשּקדמֹו וזכר ּדפן דר נקבה יצאה אפּלּו . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבכֹור 22רחם  אינֹו -23. ְֵֶֶ

אנּדרֹוגינֹוס ‰. ׁשהּוא והרי 24ּבכֹור ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻ
ּכלּום  לּכהן ּבֹו ׁשאין ּכנקבה ּבֹו25הּוא ועֹובדים ,26 ְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

אֹותֹו טמטּום 27וגֹוזזים נֹולד החּלין. זה 28ּכׁשאר הרי - ְְְְֲִִִֵֶַַָֻֻ
ּבכֹור  לבעליו 29ספק ּבמּומֹו ויאכל מים 30, ׁשהטיל ּבין .31 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

זכרּות  נקבּות.32מּמקֹום מּמקֹום ׁשהטיל ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַ
.Â 33רחל- רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

הּבכֹורה  מן ׁשֹור 34ּפטּור ּבכֹור א ׁשּנאמר: עד 35; - ְְֱִֶֶַַַַָָ
ׁשֹור  ּובכֹורֹו ׁשֹור הּוא מקצת 36ׁשּיהיה ּבֹו היה ואם . ְְְְִִִֶֶָָָ

ּבכֹור  זה הרי - אּמֹו קבּוע 37סימני מּום ּבעל והּוא .38, ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּילדה  ּפרה אפּלּו ּברּיתֹו. מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאין

חמֹור  ּבכֹור 39ּכמין זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹור  דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל אם 40לּכהן, אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַָֹ

סּוס  מין סימני 41ילדה מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף גמל, אֹו ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לּבעלים 42ּפרה  יאכל לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי -43, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ

ּתפסֹו מּידֹוואם מֹוציאין אין - .44ּכהן ְְִִִִֵֵָָֹ
.Ê בּבכֹור מּום עברה 45הּמטיל ועּׂשה הֹואיל קֹונסין 46, - ְְְֲִִִֵַַַָָָ

אחר  מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו
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המוקדשין.4) פסולי לפדות כחולין.5)שמצוה מקום בכל ואוכלו שוחטו להיו 6)כלומר, הראויים המומין ת שמספר
משנה). (לחם הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר הוא זכר, שהוא איסורי 7)בבכור מהלכות ב בפרק

ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות בזכרים אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש כתב ו הלכה מזבח
מומים. ששה חסרים זכר שור בבכור מום.8)אבל אינו אבל משהו, בו שחסר עינו 9)כלומר, שבלובן מי הן "ואלו

נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין משום 10)יבלת הוא, והטעם
שאינם  לפי מקום) (=בכל במדינה עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא במקדש להקריב ואין חסר שהוא

קבועין. אחד.13)אדם.12)שנרבע.11)מומין עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני עבירה בו נעבדה כלומר,
אותו. הורגין - עדים שני בפני אלה היו עדים.14)שאילו שני פי על אלא נהרג אינו לעבודה 15)שלעולם שהוזמן

עוד. נעבד ולא זרה.16)זרה בעבודה לו ויצא 17)שעבדו הלידה, עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הדופן. דרך אלא הרחם דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". הרחם.18)העובר עד 19)דרך בכור שאינו עקיבא כרבי

ללידה. ובכור לרחם בכור פטרֿרחם.20)שיהא הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה ללידה,21)וראה ראשון ואינו
לרחם. ראשון שהוא פי על לרחם.22)אף ראשון וגם לזכרים ראשון לדבר 23)שהוא ובכור לנולדים, ראשון שאינו

לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות צריך שבכור בכור, אינו אבר 24)אחד וגם זכרות אבר גם לו שיש
זכר.25)נקבות. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש עבודות.26)שאינו מיני ואילו 27)כל שערו. את

בו. לעבוד ואסור שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא בין אבר 28)הבכור, ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא אלא ואינה 29)נקבות היא נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין ואין

המזבח. על להקריבו וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא אוכלים 30)קדושה, ובעליו מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה ואינה היא נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו זה 31)אותו וכל רגלים. מי

משנה). (כסף כלל קדוש אינו שהוא לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין שאם 32)הוא מפורש מב: שבבכורות פי על ואף
משנה). (לחם הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר הוא הכל לדברי זכרות, ממקום כבשה.33)משתין

בבכורה.34) חייב האלו המינים משני אחד שכל פי על עז".35)ואף בכור או כשב בכור "או כן 36)וגומר: וכמו
עז. ובכורו עז הוא שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא לכהן.37)עד ליתנו ליקרב 38)וחייב ופסול בחוץ ונשחט

הטמא.39)למזבח. ממין הוא והחמור טהור ממין היא שהפרה תמצי 40)אף "ואם שם: ואמרו ו.) (שם בגמרא בעיא 
משנה). (כסף לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה מיקדש ואידי דאידי כיון מין 41)לומר ילדה הפרה

בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש סוס מין שילדה חמור אבל יחייבו 42)סוס, הסימנים שמקצת לומר מקום שהיה
שלמעלה. בזה כמו בבכורה ואוכלו 43)אותו בכור, דין עליו שיש להוכיח הכהן ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

טהור. - הטהור מן שהנולד וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא ברייתו שינוי שהרי כרב 44)מיד
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא בבבא לבכורות 45)המנונא לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף

בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום הטיל הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על לד.
ודרשו 46) בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה, בקדשים מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על 47מאליו  לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעּׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Á ּדבלה 48הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל 49לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו 50על ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זכּוכית  ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ידֹו51ּבין ׁשּתּקטע ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
זה 52ונקטעה  הרי - מּום ּבֹו להטיל לנכרי ׁשאמר אֹו , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. יׁשחֹוט 53לא ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
הרי  - לדעּתֹו ׁשּלא נעּׂשה ואם עליו, לׁשחט לֹו אסּור -ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשֹוחט ֵֶָָזה
.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:

לא  ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהּנכרי
ּבדעּתֹו .54נעּׂשה ְְֲַַָ

.Èמּום,55ראינּוהּו ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָונפל

עליו  יׁשחֹוט לא זה הרי - נתּכּון ׁשּנתן 56לא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבקֹוצים  מסרג ּדחּוק ּבמקֹום ּׂשעֹורים ׁשאכל 57לֹו וכיון , ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

ּׂשפתֹו חבר 58נחלק היה אפּלּו יׁשחֹוט 59, לא זה הרי - ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבזה.60עליו  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָָֹ

.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ,61היה ְְְְְֵֵֶָָָָָָָ
מּקדם  ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ּבעט מּום 62ואפּלּו ּבֹו ונעּׂשה , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

עליו. יּׁשחט זה הרי - זֹו ְֲִִִֵֵֶָָָָּבבעיטה
.·È הּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

לדעּתֹו עליו 63ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי 64- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו

.‚È דם ׁשאחזֹו יּקיז 65ּבכֹור יתּכּון 66- ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
מּום  ּבֹו הרי 67לעּׂשֹות - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם . ְְֲֲֲִֵַַַָָָ

עליו  נׁשחט .68זה ְִֶָָָ
.„Èּבּב מּום להטיל לאויר מּתר ׁשּיצא קדם כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

עליו 69העֹולם  ויּׁשחט ּבּזמן 70, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבית  ׁשם ׁשאין ּבמּומֹו71הּזה, להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ,72; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

קּים  הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אסּור 73אבל -74. ְְֲִִֵֶַַַָָָָ
.ÂË ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעד

נאמן 75לדעת  אּׁשה 76- אפּלּו נפל 77. ּבפני לֹומר: נאמנת ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליו. ויּׁשחט מאליו, זה ְִֵֵֵֶָָָָמּום

.ÊË אדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין נאמן 78ּכל - ְֱִִִֵֶַָָָָָָֹ
בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר עליהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹועה
הרֹועה  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויּׁשחט

הּכהן  ּביד והּבכֹור ּכהן 79יּׂשראל הרֹועה היה אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי  ּבעליו ּביד הּוא עדין אינֹו80והּבכֹור זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּכדי  מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו וחֹוׁשדין ְְְֱִִִֵֶֶָָנאמן,
לֹו. ְִֶֶׁשּיּתנּנּו

.ÊÈ- נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכהן
ּגֹומל 81נאמן  הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין את , זה ים ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכדי 82זה  ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין הּכהנים ׁשּכל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבחּוץ  אבל 83לאכלֹו עצמן; ידי על נאמנין אין ּולפיכ , ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּובני  בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָחברֹו
אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו מעידין ּכהן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹּביתֹו

ּכגּופֹו. ׁשהיא ְְִִֵֶמּפני
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המוקדשין,47) פסולי בכלל אינו בכור - תועבה" כל תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל פי על [ואף
קנס]. משום אלא אסור הבכור.50)תאנה.49)גרם.48)ואינו את שהוליך זכוכית.51)כלומר, של עבות חתיכות

בקוצים.52) מסורג דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר' של ממעשהו זה הבכור.53)למד בעל של
בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה בבכור.56)לכהן.55)שהנכרי מום להטיל הכהנים כלומר,57)שנחשדו

בקוצים. קלועים היו הזה הדחוק המקום מום.58)דפנות שזהו חכם.59)לשניים, שם,60)תלמיד גמליאל כרבן
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד כהן לבין הארץ עם כהן בין חילקו ירדוף 61)שלא שלא לבלבלו

מום. בו להטיל נתכוון לא שוודאי בו 62)אחריו להטיל שנתכוון לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,
להטיל  ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת שעודנו אנו אומרים זאת ובכל עתה, רודפו אינו שהרי מום,

מום. הגוי.63)בו להתירו.64)של נתכוון שלא סכנה.65)כיוון בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם מום.67)להוציא בו שייעשה הכרח זו בהקזה היה שלא בכורות 68)וכגון ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת

שמעון  ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר, מתכוון שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג:
ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה (רש"י).69)אוסר, בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שהרי 70)שכל

מום. בו להטיל מקדש.71)מותר להקרבה.72)בית עומד להקרבה.73)ואינו המום 74)ועומד הטלת ידי שעל
מקדושתו. מורידו הבכורות.75)הוא על נחשדו הכהנים כי נאמן, אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא

נאמן.76) הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על מקום.77)שאף בכל לעדות פסולה כגון 78)שהיא
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, כלומר,79)נסמית

כהן. של בכורו רועה הישראל לדקה.80)שהיה ושלושים לגסה יום חמשים בתוך גמליאל 81)כלומר, בן שמעון כרבן
בכוונה  המום את הטיל שמא שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל מאליו,82)כדי נפל שהמום חבירו על מעיד הוא כלומר,
חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד חבירו שגם שגם 83)כדי נראה רבינו דברי ומסתימת

בריחוק  שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש בזמן
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים מקום
מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור



קיז zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן  הרי 4ונפּדים - בּבכֹור מהן אחד נפל אם , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מקֹום  ּבכל עליו נׁשחט אֹותן 5זה ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִֵֶַָָָָָָָ

להיֹות  מהן ׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּמּומין
וׁשבעה 6ּבזכר  .7ׁשּׁשים ְְְִִִָָָ

הּמבחר ·. מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ,8וכל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עליהן  נפּדין ולא ּבהן קרבין הּקדׁשים אין 9ואין ּכ , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

קרב  ולא עליהן נׁשחט עד 10הּבכֹור עֹומד יהיה אּלא , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
- עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. מּום לֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיּולד
יהיה  אּלא קרב, ולא מקֹום ּבכל נׁשחט אינֹו זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהרי

עליו. ויּׁשחט קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ְִִֵֶֶַַָָָָֹרֹועה
עברה ‚. ּבֹו נעבדה אם ׁשהרג 11וכן אֹו אחד 12, 13ּבעד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּבעלים  ּפי על ׁשהקצה 14אֹו אֹו נעבד 15, ירעה 16אֹו - ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

דפן „. אחריו 17יֹוצא ּבכֹור 18והּבא אינן ׁשניהן -19. ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רחם  ּפטר ׁשאינֹו מּפני - מּפני 20הראׁשֹון - והאחרֹון , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

אחר  ּדר21ׁשּקדמֹו וזכר ּדפן דר נקבה יצאה אפּלּו . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבכֹור 22רחם  אינֹו -23. ְֵֶֶ

אנּדרֹוגינֹוס ‰. ׁשהּוא והרי 24ּבכֹור ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻ
ּכלּום  לּכהן ּבֹו ׁשאין ּכנקבה ּבֹו25הּוא ועֹובדים ,26 ְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

אֹותֹו טמטּום 27וגֹוזזים נֹולד החּלין. זה 28ּכׁשאר הרי - ְְְְֲִִִֵֶַַָֻֻ
ּבכֹור  לבעליו 29ספק ּבמּומֹו ויאכל מים 30, ׁשהטיל ּבין .31 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

זכרּות  נקבּות.32מּמקֹום מּמקֹום ׁשהטיל ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַ
.Â 33רחל- רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

הּבכֹורה  מן ׁשֹור 34ּפטּור ּבכֹור א ׁשּנאמר: עד 35; - ְְֱִֶֶַַַַָָ
ׁשֹור  ּובכֹורֹו ׁשֹור הּוא מקצת 36ׁשּיהיה ּבֹו היה ואם . ְְְְִִִֶֶָָָ

ּבכֹור  זה הרי - אּמֹו קבּוע 37סימני מּום ּבעל והּוא .38, ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּילדה  ּפרה אפּלּו ּברּיתֹו. מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאין

חמֹור  ּבכֹור 39ּכמין זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹור  דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל אם 40לּכהן, אבל . ְֲֲִִִִֵֵַַָֹ

סּוס  מין סימני 41ילדה מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף גמל, אֹו ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לּבעלים 42ּפרה  יאכל לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי -43, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ

ּתפסֹו מּידֹוואם מֹוציאין אין - .44ּכהן ְְִִִִֵֵָָֹ
.Ê בּבכֹור מּום עברה 45הּמטיל ועּׂשה הֹואיל קֹונסין 46, - ְְְֲִִִֵַַַָָָ

אחר  מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המוקדשין.4) פסולי לפדות כחולין.5)שמצוה מקום בכל ואוכלו שוחטו להיו 6)כלומר, הראויים המומין ת שמספר
משנה). (לחם הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר הוא זכר, שהוא איסורי 7)בבכור מהלכות ב בפרק

ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות בזכרים אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש כתב ו הלכה מזבח
מומים. ששה חסרים זכר שור בבכור מום.8)אבל אינו אבל משהו, בו שחסר עינו 9)כלומר, שבלובן מי הן "ואלו

נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין משום 10)יבלת הוא, והטעם
שאינם  לפי מקום) (=בכל במדינה עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא במקדש להקריב ואין חסר שהוא

קבועין. אחד.13)אדם.12)שנרבע.11)מומין עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני עבירה בו נעבדה כלומר,
אותו. הורגין - עדים שני בפני אלה היו עדים.14)שאילו שני פי על אלא נהרג אינו לעבודה 15)שלעולם שהוזמן

עוד. נעבד ולא זרה.16)זרה בעבודה לו ויצא 17)שעבדו הלידה, עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הדופן. דרך אלא הרחם דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". הרחם.18)העובר עד 19)דרך בכור שאינו עקיבא כרבי

ללידה. ובכור לרחם בכור פטרֿרחם.20)שיהא הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה ללידה,21)וראה ראשון ואינו
לרחם. ראשון שהוא פי על לרחם.22)אף ראשון וגם לזכרים ראשון לדבר 23)שהוא ובכור לנולדים, ראשון שאינו

לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות צריך שבכור בכור, אינו אבר 24)אחד וגם זכרות אבר גם לו שיש
זכר.25)נקבות. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש עבודות.26)שאינו מיני ואילו 27)כל שערו. את

בו. לעבוד ואסור שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא בין אבר 28)הבכור, ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא אלא ואינה 29)נקבות היא נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין ואין

המזבח. על להקריבו וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא אוכלים 30)קדושה, ובעליו מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה ואינה היא נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו זה 31)אותו וכל רגלים. מי

משנה). (כסף כלל קדוש אינו שהוא לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין שאם 32)הוא מפורש מב: שבבכורות פי על ואף
משנה). (לחם הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר הוא הכל לדברי זכרות, ממקום כבשה.33)משתין

בבכורה.34) חייב האלו המינים משני אחד שכל פי על עז".35)ואף בכור או כשב בכור "או כן 36)וגומר: וכמו
עז. ובכורו עז הוא שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא לכהן.37)עד ליתנו ליקרב 38)וחייב ופסול בחוץ ונשחט

הטמא.39)למזבח. ממין הוא והחמור טהור ממין היא שהפרה תמצי 40)אף "ואם שם: ואמרו ו.) (שם בגמרא בעיא 
משנה). (כסף לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה מיקדש ואידי דאידי כיון מין 41)לומר ילדה הפרה

בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש סוס מין שילדה חמור אבל יחייבו 42)סוס, הסימנים שמקצת לומר מקום שהיה
שלמעלה. בזה כמו בבכורה ואוכלו 43)אותו בכור, דין עליו שיש להוכיח הכהן ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

טהור. - הטהור מן שהנולד וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא ברייתו שינוי שהרי כרב 44)מיד
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא בבבא לבכורות 45)המנונא לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף

בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום הטיל הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על לד.
ודרשו 46) בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה, בקדשים מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על 47מאליו  לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעּׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Á ּדבלה 48הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל 49לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו 50על ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זכּוכית  ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ידֹו51ּבין ׁשּתּקטע ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
זה 52ונקטעה  הרי - מּום ּבֹו להטיל לנכרי ׁשאמר אֹו , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. יׁשחֹוט 53לא ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
הרי  - לדעּתֹו ׁשּלא נעּׂשה ואם עליו, לׁשחט לֹו אסּור -ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשֹוחט ֵֶָָזה
.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:

לא  ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהּנכרי
ּבדעּתֹו .54נעּׂשה ְְֲַַָ

.Èמּום,55ראינּוהּו ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָונפל

עליו  יׁשחֹוט לא זה הרי - נתּכּון ׁשּנתן 56לא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבקֹוצים  מסרג ּדחּוק ּבמקֹום ּׂשעֹורים ׁשאכל 57לֹו וכיון , ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

ּׂשפתֹו חבר 58נחלק היה אפּלּו יׁשחֹוט 59, לא זה הרי - ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבזה.60עליו  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַָָָֹ

.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ,61היה ְְְְְֵֵֶָָָָָָָ
מּקדם  ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ּבעט מּום 62ואפּלּו ּבֹו ונעּׂשה , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

עליו. יּׁשחט זה הרי - זֹו ְֲִִִֵֵֶָָָָּבבעיטה
.·È הּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

לדעּתֹו עליו 63ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי 64- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו

.‚È דם ׁשאחזֹו יּקיז 65ּבכֹור יתּכּון 66- ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
מּום  ּבֹו הרי 67לעּׂשֹות - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם . ְְֲֲֲִֵַַַָָָ

עליו  נׁשחט .68זה ְִֶָָָ
.„Èּבּב מּום להטיל לאויר מּתר ׁשּיצא קדם כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

עליו 69העֹולם  ויּׁשחט ּבּזמן 70, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבית  ׁשם ׁשאין ּבמּומֹו71הּזה, להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ,72; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

קּים  הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אסּור 73אבל -74. ְְֲִִֵֶַַַָָָָ
.ÂË ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעד

נאמן 75לדעת  אּׁשה 76- אפּלּו נפל 77. ּבפני לֹומר: נאמנת ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליו. ויּׁשחט מאליו, זה ְִֵֵֵֶָָָָמּום

.ÊË אדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין נאמן 78ּכל - ְֱִִִֵֶַָָָָָָֹ
בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר עליהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹועה
הרֹועה  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויּׁשחט

הּכהן  ּביד והּבכֹור ּכהן 79יּׂשראל הרֹועה היה אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי  ּבעליו ּביד הּוא עדין אינֹו80והּבכֹור זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּכדי  מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו וחֹוׁשדין ְְְֱִִִֵֶֶָָנאמן,
לֹו. ְִֶֶׁשּיּתנּנּו

.ÊÈ- נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכהן
ּגֹומל 81נאמן  הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין את , זה ים ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכדי 82זה  ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין הּכהנים ׁשּכל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבחּוץ  אבל 83לאכלֹו עצמן; ידי על נאמנין אין ּולפיכ , ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּובני  בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָחברֹו
אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו מעידין ּכהן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹּביתֹו

ּכגּופֹו. ׁשהיא ְְִִֵֶמּפני
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המוקדשין,47) פסולי בכלל אינו בכור - תועבה" כל תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל פי על [ואף
קנס]. משום אלא אסור הבכור.50)תאנה.49)גרם.48)ואינו את שהוליך זכוכית.51)כלומר, של עבות חתיכות

בקוצים.52) מסורג דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר' של ממעשהו זה הבכור.53)למד בעל של
בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה בבכור.56)לכהן.55)שהנכרי מום להטיל הכהנים כלומר,57)שנחשדו

בקוצים. קלועים היו הזה הדחוק המקום מום.58)דפנות שזהו חכם.59)לשניים, שם,60)תלמיד גמליאל כרבן
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד כהן לבין הארץ עם כהן בין חילקו ירדוף 61)שלא שלא לבלבלו

מום. בו להטיל נתכוון לא שוודאי בו 62)אחריו להטיל שנתכוון לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,
להטיל  ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת שעודנו אנו אומרים זאת ובכל עתה, רודפו אינו שהרי מום,

מום. הגוי.63)בו להתירו.64)של נתכוון שלא סכנה.65)כיוון בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם מום.67)להוציא בו שייעשה הכרח זו בהקזה היה שלא בכורות 68)וכגון ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת

שמעון  ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר, מתכוון שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג:
ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה (רש"י).69)אוסר, בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שהרי 70)שכל

מום. בו להטיל מקדש.71)מותר להקרבה.72)בית עומד להקרבה.73)ואינו המום 74)ועומד הטלת ידי שעל
מקדושתו. מורידו הבכורות.75)הוא על נחשדו הכהנים כי נאמן, אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא

נאמן.76) הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על מקום.77)שאף בכל לעדות פסולה כגון 78)שהיא
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, כלומר,79)נסמית

כהן. של בכורו רועה הישראל לדקה.80)שהיה ושלושים לגסה יום חמשים בתוך גמליאל 81)כלומר, בן שמעון כרבן
בכוונה  המום את הטיל שמא שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל מאליו,82)כדי נפל שהמום חבירו על מעיד הוא כלומר,
חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד חבירו שגם שגם 83)כדי נראה רבינו דברי ומסתימת

בריחוק  שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש בזמן
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים מקום
מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור



zexekaקיח zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל  מאליו הּמּום ׁשּזה מּום 84אחד אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובא  עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ׁשֹוחטין ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָזה
לממחה  זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו ׁשהּוא 85הּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - לׁשחיטה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָוהּתירֹו
לׁשחט  נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור וׁשּמא הראהּו ְְְְְְִֶֶֶֶָָָֹֹֹלא

ּכרת  עֹון ׁשהּוא מּפני ּבחּוץ, ׁשּבארנּו.86קדׁשים ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.ËÈ זה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן

ּבמּומֹו יּׂשראל לי לחּוׁש87נתנֹו ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הטילֹו הּוא ׁשּמא והּוא 88לֹו להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר ; ְְֱִִֶֶַָָָָָ

ּבעת  היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹמתירא
לֹו. ְֶָׁשּנתנּוהּו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּבכֹור ‡. את ׁשֹוחטין לֹו2אין ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכֹורֹות  הּתר לֹו: ואמר רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנּׂשיא
אּלא 3ּבמּומן  יּתירֹו לא - לּכל וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו . ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

רׁש ׁשּנטל רֹואה 4ּות ממחה אדם הּבכֹורֹות וכל חּוץ 5. , ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו .6מּבכֹורי ְְִֵַ

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה 7הּמבהקין  אֹו ידֹו נקטעה אֹו עינֹו ׁשּנסמית ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ

הּכנסת  ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּׁשחט זה הרי - וכן 8רגלֹו . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לארץ  לחּוצה ׁשּיצא מבהק 9ּבכֹור מּום ּבֹו הרי 10ונפל - ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֻ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּתר ְְְִֵֶֶֶַַַָֻזה
רֹואין ‚. ּכהן 11אין ׁשּיהיה עד ליּׂשראל הּבכֹור את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּומּתר  הּוא מּום הּממחה: לֹו יאמר ׁשּמא ְִֶֶַַָָֹֻֻעּמֹו;
יּתנּנּו ולא לעצמֹו ויׁשחטּנּו ויל עליו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשחט

קדׁשים 12לכהן  לאכל חׁשּוד ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף . ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּכהּנה 13ּבחּוץ  מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד אם 14, ,לפיכ . ְְְְִִִַַָָָֹֻ

רֹואין  - עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם ְְְְִֵֶַַַַָָָָָהיה
אֹו15לֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה .ְְְִֶַַָָָָָֹ

זה  הרי - הּממחה לחכם והביאֹו הֹואיל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻרגלֹו,
עצמֹו על מדקּדק על 16ּבחזקת אף לֹו רֹואין לפיכ , ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין .17ּפי ִִֵֵֶֹ
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הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי נאמן.84)הוכיח בלחם 85)שהוא וראה המומחה, בשם לנקוב צריך ואין
בלאו.86)משנה. אלא בכרת שאינו בבכור מום להטיל שנחשדו פי על לי 87)אף "נתנו לומר צורך אין כאן ואף

פלוני". המום.88)ישראל את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו שלא ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,
כהן.1) בלא  לישראל בכור רואין ושאין מומחה , פי על אלא הבכור שוחטין שאין בכור 2)יבאר שוחטין אין כלומר,

למקדש. חוץ מום לבבל,3)בעל יורד אחי בן לרבי, חייא רבי ליה אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין
לנשיאים  להם הניחו זה ודבר היה ישראל שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין! - ידין? יורה! - יורה?

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון בפרק שאמרו כמו בו, עינו 4)להתגדר נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא כן
ב. הלכה להלן ראה הזה, במקום מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה, שם ויש ידו כלומר,5)ונקטעה

להתירם. המומחה כרת 6)רואה איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים נחשדו שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים
ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה פ"א (למעלה
איתן  מצפה בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם בבכור לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא

לו.). שם.7)לבכורות בבכורות וגמרא, ב).8)משנה משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם הדיוטות כלומר,
בקיאים". ואינם קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן לארץ 9)ובטור בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות

מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין ישראל שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
ישראל, שבארץ מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו כל שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
כאילו  תמיד דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין הנשיא של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו
צריך  מומחה, דין עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו דעת כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין
שנולד  בכור אבל כנ"ל), מומחה דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה, (כשאין המומחה במקום הכנסת בני שלשה
בלי  מותר זה הרי ומובהק גלוי מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה דין עליו חל שלא לארץ בחוצה

שנזקק  חז"ל בדברי שמצאנו ומה גלוי התרה. במום אבל ומובהק, גלוי שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
בשם  מביא אלגזי ורי"ט בכסףֿמשנה]. ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי ודלא התרה. צריך אין ומובהק,
אינה  טהורה בהמה בכור "מצות ה: הלכה פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא שהלשון קורקוס, מהר"י
"שנולד  כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ ובין בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל בארץ", אלא נוהגת

לארץ". ובמומין 10)בחוצה רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני שלשה ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
קמ"ל". וכו' מובהקין שאין מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי וכו'. המומחה 11)מובהקין אפילו כלומר,

רואה. ליתנו 12)אינו הוא מחוייב - קדוש ואינו כחולין הוא הרי מום בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה פ"א למעלה וראה
לשוחטו.13)לכהן. ואסור תם שהוא או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול בא לו:14)שהרי בכורות

בעלמא. לאו רק הוא כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת שם ברש"י שלא 15)וראה כתב בקריתֿספר
וכו'". לכל גלוי המום "היה שבסמוך: מדין זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא, זה דין שלא 16)מצא 

קל. איסור על אפילו שם.17)לעבור בכורות

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אף „. מּומֹו, את הראה ּכ ואחר הּבכֹור את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון  בּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה  ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה הרי ׁשּמת 18- ּכבכֹור ויּקבר ,19. ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּכיסים ‰. ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ּובדקֹו20ּבכֹור , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו יצאת 22ּומעכֹו21הּממחה ולא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֻ
הּׁשנּיה  ונמצאת ונׁשחט הּממחה והּתירֹו ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּביצה

ּבּכסלים ד  אבל 23בּוקה ּומעכֹו. הֹואיל מּתר, זה הרי - ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָֻ
הרי  - ממחה ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף ,נמע לא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַֹֻאם

יּקבר  .24זה ִֵֶָ
.Â הּבכֹור את וראה ממחה ׁשאינֹו ּפיו 25מי על ונׁשחט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה הרי רביע 26- מׁשּלם? וכּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגּסה  ּומחצה ּדמיו?27לדּקה ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני .28 ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

יׁשהּנה  ׁשּלא ּכדי הּבהמה, ּבעל את ׁשּקנסּו ולא 29מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יּׂשראל 30יגּדל  ּבארץ דּקה .31ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ּׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל
חכמים 32ּפיו  ּבֹו וידעּו גדֹול ממחה היה ּכן אם אּלא ; ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֻ

והּבּקּור  הראּיה על ּׂשכר לֹו ּופסקּו ּכמֹותֹו ּבין 33ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום ּבֹו על 34ׁשּנמצא ּׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

זמן  ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת, מּפעם חּוץ זֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבהמה
חׁשד  לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי אֹותּה, .35ׁשּמביאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ

.Áהּבכֹורֹו על חּלין 36ת החׁשּוד לׁשם אין 37למכרן - ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ
צבאים  ּבּׂשר אפּלּו מּמּנּו דֹומה 38לֹוקחין ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ

עגל  ׁשאינן 39לבּׂשר עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחים ואין . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
נקבה 40עבּודים  ׁשל אפּלּו זכרּותֹו41, יחּת ׁשּמא ; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

צמר  מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא. נקבה עֹור אפּלּו42ויאמר: , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
צֹואי 43מלּבן  לֹומר צרי ואין מּמּנּו44, לֹוקחין אבל .45 ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻ
ּבכֹור 47ּולבדין 46טוּוי  עֹור מעּבד ׁשאינֹו עבּודים; ועֹורֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָ

אצלֹו48ּתמים  לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ׁשּמא 49, , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּדּינים  רׁשעֹו50יׁשמעּו ּכפי .51ויקנסּוהּו ְְְְְְְִִִִִַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שחיטה,18) לאחר שמשתנין שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים שאינם מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה
השחיטה. אחר נשתנה ושוב עובר מום היה השחיטה לפני שמא חשש שם בדק 19)ויש קדשי ובין מזבח קדשי שבין
יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ופי"ט לב. (תמורה יקברו מתו, אם - בפ"ז 20)הבית ראה המומין, מן אחד שהוא

ח. הלכה המקדש ביאת וכן 21)הלכות מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו" שקורא מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא
שם).הנ  שלפנינו במשניות הכיס.22)וסחא לתוך תכנס השניה שהביצה כדי במשנה 24)במעיים.23)לחץ מחלוקת

ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות ובגמרא
ר"ע  ואתא דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא לו אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
"שני  האומר שתנאֿקמא רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך, עכוזו על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר
לפרש  בא עקיבא ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר' על חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים
נמצאת  לא אם אבל בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי אלא נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי
למעלה  רבינו בדברי נראה וכן קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט מיעכו לא אם אף מום, זה הרי הביצה,

מום. זה הרי - אחת וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה המקדש ביאת מהלכות שקבע 25)(פ"ז היינו
מקום. בכל לשחטו ומותר מום, בעל הוא כח.26)שהבכור בכורות משנה משלו, ישלם בגמרא.27)כלומר, כח: שם

בגסה.28) ובין בדקה שהשהה 29)בין על הוא שקנס - בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם זהו
ל). אות סוף פ"ד אלגאזי (רי"ט הקריבו ולא תם ממה 30)בכור שחוץ - רביע אלא בדקה משלם אינו למה טעם זהו

דקה  בהמה שגידל על נוסף: קנס יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם הקריבו, ולא אותו שהשהה על שקנסוהו
שם. ברש"י שני כלשון וזהו ישראל. מהלכות 31)בארץ ופ"ה במשנה, עט: קמא (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי

ב). הלכה ממון (שם מ 32)נזקי הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם שם) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם שנה
בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - אתכם" למדתי "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר ליטול שאסור כט.)

וכו'".33) נוטל להיות חכמים לו שהתירו ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה: שם:34)שם וברמב"ן
תקנו  כך משום לגמרי , ממלאכתו בטל והוא לראות צריך היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים היו "שכולם

וכו'". שכר רבנן ולכן 35)לו מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא כן, לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו ויקבל 36)פסקו הפעם עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על שאמר

שם). (גמרא בלבד אחת פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, כט:37)שכר בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם שמביא ומה לא, ומפרשה 38)סעיף וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד כט: שם משנה

ראה  כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין. בשר בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא רבינו
בבכור. מום להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב בכורה.39)למעלה קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר

צבי.40) בשר שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש תם 41)ויש בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). שם.42)(משנה במשנה אליעזר כרבי ולא כתנאֿקמא, ופסק בכור. קדושת בה שייכת במשנה.43)שלא שם

להלן.44) וראה בכור, צמר הוא שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו ולא 45)שאין הלכלוך, מתוכו הוציאו שלא צמר
בכור. צמר הוא שמא חשש יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו במשנה.46)היתה טרחה 47)שם היא והטויה צמר. חוטי

מרובה. זמן לה ודרוש פ"ט 48)גדולה, כלאים בפיה"מ (רבינו טרוף מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). לבדים.49)משנה מהצמר עושה או צמר טווה אינו כן העיבוד.50)וכמו בחוץ.51)בזמן תם בכור ששחט
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.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל  מאליו הּמּום ׁשּזה מּום 84אחד אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובא  עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ׁשֹוחטין ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָזה
לממחה  זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו ׁשהּוא 85הּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - לׁשחיטה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָוהּתירֹו
לׁשחט  נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור וׁשּמא הראהּו ְְְְְְִֶֶֶֶָָָֹֹֹלא

ּכרת  עֹון ׁשהּוא מּפני ּבחּוץ, ׁשּבארנּו.86קדׁשים ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
.ËÈ זה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן

ּבמּומֹו יּׂשראל לי לחּוׁש87נתנֹו ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הטילֹו הּוא ׁשּמא והּוא 88לֹו להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר ; ְְֱִִֶֶַָָָָָ

ּבעת  היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹמתירא
לֹו. ְֶָׁשּנתנּוהּו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּבכֹור ‡. את ׁשֹוחטין לֹו2אין ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכֹורֹות  הּתר לֹו: ואמר רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנּׂשיא
אּלא 3ּבמּומן  יּתירֹו לא - לּכל וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו . ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

רׁש ׁשּנטל רֹואה 4ּות ממחה אדם הּבכֹורֹות וכל חּוץ 5. , ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו .6מּבכֹורי ְְִֵַ

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה 7הּמבהקין  אֹו ידֹו נקטעה אֹו עינֹו ׁשּנסמית ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ

הּכנסת  ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּׁשחט זה הרי - וכן 8רגלֹו . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לארץ  לחּוצה ׁשּיצא מבהק 9ּבכֹור מּום ּבֹו הרי 10ונפל - ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֻ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּתר ְְְִֵֶֶֶַַַָֻזה
רֹואין ‚. ּכהן 11אין ׁשּיהיה עד ליּׂשראל הּבכֹור את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּומּתר  הּוא מּום הּממחה: לֹו יאמר ׁשּמא ְִֶֶַַָָֹֻֻעּמֹו;
יּתנּנּו ולא לעצמֹו ויׁשחטּנּו ויל עליו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשחט

קדׁשים 12לכהן  לאכל חׁשּוד ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף . ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּכהּנה 13ּבחּוץ  מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד אם 14, ,לפיכ . ְְְְִִִַַָָָֹֻ

רֹואין  - עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם ְְְְִֵֶַַַַָָָָָהיה
אֹו15לֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה .ְְְִֶַַָָָָָֹ

זה  הרי - הּממחה לחכם והביאֹו הֹואיל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻרגלֹו,
עצמֹו על מדקּדק על 16ּבחזקת אף לֹו רֹואין לפיכ , ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין .17ּפי ִִֵֵֶֹ
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הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי נאמן.84)הוכיח בלחם 85)שהוא וראה המומחה, בשם לנקוב צריך ואין
בלאו.86)משנה. אלא בכרת שאינו בבכור מום להטיל שנחשדו פי על לי 87)אף "נתנו לומר צורך אין כאן ואף

פלוני". המום.88)ישראל את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו שלא ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,
כהן.1) בלא  לישראל בכור רואין ושאין מומחה , פי על אלא הבכור שוחטין שאין בכור 2)יבאר שוחטין אין כלומר,

למקדש. חוץ מום לבבל,3)בעל יורד אחי בן לרבי, חייא רבי ליה אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין
לנשיאים  להם הניחו זה ודבר היה ישראל שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין! - ידין? יורה! - יורה?

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון בפרק שאמרו כמו בו, עינו 4)להתגדר נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא כן
ב. הלכה להלן ראה הזה, במקום מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה, שם ויש ידו כלומר,5)ונקטעה

להתירם. המומחה כרת 6)רואה איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים נחשדו שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים
ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה פ"א (למעלה
איתן  מצפה בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם בבכור לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא

לו.). שם.7)לבכורות בבכורות וגמרא, ב).8)משנה משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם הדיוטות כלומר,
בקיאים". ואינם קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן לארץ 9)ובטור בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות

מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין ישראל שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
ישראל, שבארץ מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו כל שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
כאילו  תמיד דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין הנשיא של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו
צריך  מומחה, דין עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו דעת כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין
שנולד  בכור אבל כנ"ל), מומחה דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה, (כשאין המומחה במקום הכנסת בני שלשה
בלי  מותר זה הרי ומובהק גלוי מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה דין עליו חל שלא לארץ בחוצה

שנזקק  חז"ל בדברי שמצאנו ומה גלוי התרה. במום אבל ומובהק, גלוי שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
בשם  מביא אלגזי ורי"ט בכסףֿמשנה]. ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי ודלא התרה. צריך אין ומובהק,
אינה  טהורה בהמה בכור "מצות ה: הלכה פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא שהלשון קורקוס, מהר"י
"שנולד  כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ ובין בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל בארץ", אלא נוהגת

לארץ". ובמומין 10)בחוצה רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני שלשה ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
קמ"ל". וכו' מובהקין שאין מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי וכו'. המומחה 11)מובהקין אפילו כלומר,

רואה. ליתנו 12)אינו הוא מחוייב - קדוש ואינו כחולין הוא הרי מום בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה פ"א למעלה וראה
לשוחטו.13)לכהן. ואסור תם שהוא או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול בא לו:14)שהרי בכורות

בעלמא. לאו רק הוא כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת שם ברש"י שלא 15)וראה כתב בקריתֿספר
וכו'". לכל גלוי המום "היה שבסמוך: מדין זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא, זה דין שלא 16)מצא 

קל. איסור על אפילו שם.17)לעבור בכורות

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אף „. מּומֹו, את הראה ּכ ואחר הּבכֹור את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון  בּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה  ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה הרי ׁשּמת 18- ּכבכֹור ויּקבר ,19. ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּכיסים ‰. ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ּובדקֹו20ּבכֹור , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו יצאת 22ּומעכֹו21הּממחה ולא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֻ
הּׁשנּיה  ונמצאת ונׁשחט הּממחה והּתירֹו ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּביצה

ּבּכסלים ד  אבל 23בּוקה ּומעכֹו. הֹואיל מּתר, זה הרי - ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָֻ
הרי  - ממחה ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף ,נמע לא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַֹֻאם

יּקבר  .24זה ִֵֶָ
.Â הּבכֹור את וראה ממחה ׁשאינֹו ּפיו 25מי על ונׁשחט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה הרי רביע 26- מׁשּלם? וכּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגּסה  ּומחצה ּדמיו?27לדּקה ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני .28 ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

יׁשהּנה  ׁשּלא ּכדי הּבהמה, ּבעל את ׁשּקנסּו ולא 29מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יּׂשראל 30יגּדל  ּבארץ דּקה .31ּבהמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ּׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל
חכמים 32ּפיו  ּבֹו וידעּו גדֹול ממחה היה ּכן אם אּלא ; ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֻ

והּבּקּור  הראּיה על ּׂשכר לֹו ּופסקּו ּכמֹותֹו ּבין 33ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום ּבֹו על 34ׁשּנמצא ּׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

זמן  ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת, מּפעם חּוץ זֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבהמה
חׁשד  לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי אֹותּה, .35ׁשּמביאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ

.Áהּבכֹורֹו על חּלין 36ת החׁשּוד לׁשם אין 37למכרן - ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ
צבאים  ּבּׂשר אפּלּו מּמּנּו דֹומה 38לֹוקחין ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ

עגל  ׁשאינן 39לבּׂשר עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחים ואין . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
נקבה 40עבּודים  ׁשל אפּלּו זכרּותֹו41, יחּת ׁשּמא ; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

צמר  מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא. נקבה עֹור אפּלּו42ויאמר: , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
צֹואי 43מלּבן  לֹומר צרי ואין מּמּנּו44, לֹוקחין אבל .45 ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻ
ּבכֹור 47ּולבדין 46טוּוי  עֹור מעּבד ׁשאינֹו עבּודים; ועֹורֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָ

אצלֹו48ּתמים  לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ׁשּמא 49, , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּדּינים  רׁשעֹו50יׁשמעּו ּכפי .51ויקנסּוהּו ְְְְְְְִִִִִַַָ
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שחיטה,18) לאחר שמשתנין שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים שאינם מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה
השחיטה. אחר נשתנה ושוב עובר מום היה השחיטה לפני שמא חשש שם בדק 19)ויש קדשי ובין מזבח קדשי שבין
יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ופי"ט לב. (תמורה יקברו מתו, אם - בפ"ז 20)הבית ראה המומין, מן אחד שהוא

ח. הלכה המקדש ביאת וכן 21)הלכות מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו" שקורא מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא
שם).הנ  שלפנינו במשניות הכיס.22)וסחא לתוך תכנס השניה שהביצה כדי במשנה 24)במעיים.23)לחץ מחלוקת

ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות ובגמרא
ר"ע  ואתא דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא לו אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
"שני  האומר שתנאֿקמא רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך, עכוזו על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר
לפרש  בא עקיבא ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר' על חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים
נמצאת  לא אם אבל בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי אלא נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי
למעלה  רבינו בדברי נראה וכן קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט מיעכו לא אם אף מום, זה הרי הביצה,

מום. זה הרי - אחת וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה המקדש ביאת מהלכות שקבע 25)(פ"ז היינו
מקום. בכל לשחטו ומותר מום, בעל הוא כח.26)שהבכור בכורות משנה משלו, ישלם בגמרא.27)כלומר, כח: שם

בגסה.28) ובין בדקה שהשהה 29)בין על הוא שקנס - בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם זהו
ל). אות סוף פ"ד אלגאזי (רי"ט הקריבו ולא תם ממה 30)בכור שחוץ - רביע אלא בדקה משלם אינו למה טעם זהו

דקה  בהמה שגידל על נוסף: קנס יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם הקריבו, ולא אותו שהשהה על שקנסוהו
שם. ברש"י שני כלשון וזהו ישראל. מהלכות 31)בארץ ופ"ה במשנה, עט: קמא (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי

ב). הלכה ממון (שם מ 32)נזקי הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם שם) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם שנה
בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - אתכם" למדתי "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר ליטול שאסור כט.)

וכו'".33) נוטל להיות חכמים לו שהתירו ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה: שם:34)שם וברמב"ן
תקנו  כך משום לגמרי , ממלאכתו בטל והוא לראות צריך היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים היו "שכולם

וכו'". שכר רבנן ולכן 35)לו מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא כן, לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו ויקבל 36)פסקו הפעם עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על שאמר

שם). (גמרא בלבד אחת פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, כט:37)שכר בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם שמביא ומה לא, ומפרשה 38)סעיף וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד כט: שם משנה

ראה  כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין. בשר בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא רבינו
בבכור. מום להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב בכורה.39)למעלה קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר

צבי.40) בשר שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש תם 41)ויש בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). שם.42)(משנה במשנה אליעזר כרבי ולא כתנאֿקמא, ופסק בכור. קדושת בה שייכת במשנה.43)שלא שם

להלן.44) וראה בכור, צמר הוא שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו ולא 45)שאין הלכלוך, מתוכו הוציאו שלא צמר
בכור. צמר הוא שמא חשש יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו במשנה.46)היתה טרחה 47)שם היא והטויה צמר. חוטי

מרובה. זמן לה ודרוש פ"ט 48)גדולה, כלאים בפיה"מ (רבינו טרוף מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). לבדים.49)משנה מהצמר עושה או צמר טווה אינו כן העיבוד.50)וכמו בחוץ.51)בזמן תם בכור ששחט
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.Ë ונֹודע ּומכרֹו הּבכֹור את הראהּו52הּׁשֹוחט ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדמים  את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה ;53לממחה: ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ

הּדמים  את ויחזיר יּקבר, - נאכל ּׁשּלא הּדין 54ּומה וכן . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּטרפה  את מּקח 55ּבמאכיל ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.56ּוממּכר  ְִָ
.È הּוא ּתמים אם טרפה: ׁשּנמצא טרפה 57ּבכֹור 58ונמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

ׁשהפׁשט  ּבהלכֹות 59אחר ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשרף, העֹור - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
הּמקּדׁשין  יּקבר 60ּפסּולי והּבּׂשר נׁשחט 61, ּבמּומֹו ואם ;62 ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

יּקבר  הּבּׂשר ּבעֹורֹו63- הּכהנים ויהנּו ׁשּנׁשחט 64, והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ממחה  ּפי .65על ְִֶַֻ

.‡È ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבּׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזֹותיו 66מּום  נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם -67. ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָֻ

נׁשר  אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ּכל -68אבל ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבהנאה  אסּור הּוא ׁשּנפל 69הרי אחר מּמּנּו נׁשר ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּום  ׁשחיטתֹו70ּבֹו אחר ואפּלּו אחר 71. לֹומר צרי ואין , ְְֲִִִֵַַַַַַָָ
ׁשהרי 72מיתתֹו מחּיים 73; מּמּנּו ׁשּנׁשר הּצמר אֹותֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבהמה  ּבמעּׂשר וכן עֹומד. ּבארנּו74ּבאּסּורֹו ּוכבר . ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
מעילה  זֹו75ּבהלכֹות גזרה גזרּו ׁשּלא הּבכֹור 76, על אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּמא  לכּפרה, ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, הּמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָועל
אצלֹו ּוכבר 77יׁשהם מהם. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבעל 78ּבארנּו ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּתֹו לאכלֹו ׁשּמצוה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.79מּום 

.·È מדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה ׁשהּוא 80ּבכֹור את ּוׁשחטֹו: ְְְְֶֶֶֶֶָָָָֻ
הּגּזה  מן עּמֹו ּבהנאה 81נראה מּתר נראה 82- ׁשאינֹו ואת ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ראׁשֹו83עּמֹו ּכלּפי הפּו ׁשעּקרֹו הּצמר והּוא אסּור 84, -85, ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מחּיים  ׁשּנׁשר ּכמֹו .86ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגמרא 52) שם הוא כן ט. הלכה להלן ראה המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה ראה הבכור, את לקבור
דבכור  רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי", ליה מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא הוה, דבכור איתא "אם
ומדברי  העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה וטעון הוא תם
מתחת  וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך שמא בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע לא רבינו

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח שאכלו.54)לביתֿדין.53)ידו הבשר לז.55)של שם את 56)משנה ששוחט כלומר,
יחזיר  והוא הבשר את לו יחזירו אכלו שלא ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה שהיא ונודע ומכרה, הפרה

שם). (משנה הדמים את יב.57)להם הלכה מכירה מהלכות המזבח.58)פט"ז על ליקרב כדי בעזרה ונשחט
לכן.59) קודם טריפה שהיה התברר ואף 60)כלומר, הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה נמצא אם אבל

(כסףֿמשנה). בקבורה ט.61)הוא הלכה בזבחים 62)פי"ט להפשיטן,משנה קודם פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג:
הכהנים, סגן חנינא רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י). - עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין
למדנו  מדבריו עקיבא, רבי אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט, השריפה לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי
עד  ניכר ולא הואיל הפשט, קודם בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט
וקודם  (הואיל השריפה לבית יצא אלא ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו הכהנים יאותו הפשט, לאחר
שאם  ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין מום בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)". - פסול בו היה הפשט
שהבשר  חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר הבשר טריפה נמצא
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור בקבורה

רבינו. פסק וכן בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, שהופשט.63)אינם לאחר טריפה ונמצא
יקבר.64) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור עקיבא,65)כדין וכרבי שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני

הבשר 66)כנ"ל. עם יקבר העור גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא אמר לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא
שהופשט. לאחר מומחה.67)אף ידי על שהותר מום ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם שנגזז 68)כלומר, בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך שחיטתו, הבדל 69)לאחר שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש
מעצמו. נתלש לבין תלש (פ"א 70)בין התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ זו. בהלכה להלן ראה גזירה, משום

ט). הלכה מעילה כו.71)מהלכות שחיטתו.72)שם לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר זה צמר כלומר,
הגי  את שחיטה לאחר שמתיר מהללאל מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה ר'וכחכמים וכדעת השחיטה, לפני שנשר זה

כמותו. כו.) (שם נחמן רב פסק שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה חכמים 73)יהודה מחלוקת יהודה, ר' דברי לפי שהרי
המיתה. לפני שנשר הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא

נכון.74) וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י הוא 75)כך והאיסור מעצמה, שנתלשה ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו
להו". משהו אתו, לכפרה דלאו דכיון נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה. לאחר או שחיטה לאחר אף בעינו

ה"י.76) הגיזה.77)פ"א מן הנאה איסור שם.78)כלומר, ח.79)בכורות הלכה פ"א שם 80)למעלה ורש"י
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא של לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא שחששו שנתלש 81)פירש, צמר

נתלש. שלא הצמר שאר עם מסובך נשאר אבל חי, הבכור בעוד העור לאחר 82)מן הצמר שאר את כשיגזוז פירוש,
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, לשאר שוה המדובלל בצמר יהיה ניכר 83)שחיטה, שלא שכיון כה: שם משנה

שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, חכמים גזרו לא מחיים, נתלש משאר 84)שהצמר מובדל זה צמר כי שמורגש כלומר,
"אינו 85)הצמר. של זה במובן שם האמוראים ונחלקו כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו, שכפול

בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה הגיזה" עם כה:86)נראה שם משנה
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.‚È ּבכֹור מּום 87ּגּזת ּבעל אפּלּו ּבגּזי 88, ׁשּנתערבה , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
אחת  אפּלּו הרי 89חּלין, אסּורים. הּכל - אלפים ּבכּמה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֻ

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש חׁשּוב דבר מלא 90הּוא האֹורג . ְְְֵֵֶַָָָָָֹ
יּדלק 91הּסיט  - ּבבגד הּבכֹור הּמקּדׁשין 92מּצמר מּצמר ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ׁשהּוא  ּבכל מקּדׁש -93. ְְֵֶַָ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡ּבקר' נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבהמת

ׁשּתף  היה ׁשאם הּנכרי, ׁשּתפּות למעט אּלא 'ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻוצאנ
אֹו ּבאם מאלף אחד לּנכרי היה אפּלּו ּבעּבר, אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּבּפרה
ּבאחד  לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור זה הרי  - ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבּולד
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹמּׁשניהם
אפׁשר  ואם ּפטּור; זה הרי - מּום ּבעל והיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָיחת
ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי - יּפסל ולא הּנכרי אבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיחת

ּפרתֹו·. עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח
מן  ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלנכרי,

זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,
והּולדֹות ‚. ּבּה מּטּפל להיֹות הּנכרי מן ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמקּבל

ּפטּורים  אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
עד  - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן

מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
עּמֹו„. ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

אף  ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם הּׂשכר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ואם  הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָעל
יגּבה  - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו הּנכרי ימצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, האּלּו הּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמן
ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחריּות
- ולדֹות ולדי אבל ּוולדֹותיהן. הם הּבכֹורה מן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּופטּורין
עליהן. רׁשּות לּנכרי ואין הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחּיבין,

ּבהמה ‰. ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
וחּיבת  קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ּבדיניהן, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּנכרי
ונתן  ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּבכֹורה.
מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֶַַַָָָָָָֹמעֹות,

.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר
מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו

.Ê לא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח
ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Á ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח
ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנּה
חזיר  ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה היה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָואפּלּו
חֹולבת  ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אּלא  חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב הּבכֹורה, מן ּפטּורה -ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ילדּו. ּכבר ּכן ְְִֵָָאם
.Ë,ׁשּבּכרה ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

הּיּׂשראל  ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ׁשּיֹודיעֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּבּכרה  ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו וגֹורם ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹותק

סתם. מכרּה ְְְִָָָָּולפיכ
.Èצּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבהמה

הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ונּכרת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה אּלא הּוא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻעּבר
הּלֹוקח  ,לפיכ חכם. לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה.
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה אפּלּו הּנכרי, מן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
סימן  זֹו הרי - ׁשליא ׁשהּפילה גּסה ּבהמה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנכרי.
ּומּתר  הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻולד,
ּבּבכֹורה  מתקּדׁש ׁשאין לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהׁשלי
נקבֹות, ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אינֹו אּמֹו סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּוכבר
הּמתקּדׁשין  הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּדׁש
קדׁשים  ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָּבּבכֹורה,

ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּפילה
.‡È מן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

הּדם  עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
אף  מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוהפסידֹו
ּכדי  אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ּפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָעל

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלפרסם
.·È נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכבר

ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת יֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלארּבעים
הּימים  מנין על חכמים עמדּו לא - ּבהמה ולד ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹאבל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אפילו87) בהנאה לאסרו חכמים יא.שגזרו הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שלם 88)שחטו בכור של שלימה [גיזה
שנתלש  או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה וראה וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר והוא בחבילה, שעשוה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, אסור חי מום 89)מבכור בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי כה: בכורות
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר - בגיזה ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף [גיזה 90)עסקינן".

כנ"ל]. שלם, בכור של בני 91)שלימה אצל חשוב שהוא דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז כתב וכן
חשיבותו". לפי שהוא בכל אוסר - המקומות מן ובשבת 92)מקום מ"ב, פ"ג ערלה בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא

יח). הלכה שבת מהלכות (פ"ט אצבעות שתי רוחב והוא קה:) דבר 93)לדף אינה שגיזה [ואע"פ ג. משנה פ"ג ערלה
ועיין  חשוב. דבר הוא הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור של שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב

לו 94)כסףֿמשנה]. שיש דבר בכלל והוא - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים שמוקדשין שם, משנה
ובלחםֿמשנה). בכסףֿמשנה בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו באלף אפילו בטל שאינו מתירין

בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר



קכי zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë ונֹודע ּומכרֹו הּבכֹור את הראהּו52הּׁשֹוחט ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדמים  את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה ;53לממחה: ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ

הּדמים  את ויחזיר יּקבר, - נאכל ּׁשּלא הּדין 54ּומה וכן . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּטרפה  את מּקח 55ּבמאכיל ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.56ּוממּכר  ְִָ
.È הּוא ּתמים אם טרפה: ׁשּנמצא טרפה 57ּבכֹור 58ונמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

ׁשהפׁשט  ּבהלכֹות 59אחר ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשרף, העֹור - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
הּמקּדׁשין  יּקבר 60ּפסּולי והּבּׂשר נׁשחט 61, ּבמּומֹו ואם ;62 ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

יּקבר  הּבּׂשר ּבעֹורֹו63- הּכהנים ויהנּו ׁשּנׁשחט 64, והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ממחה  ּפי .65על ְִֶַֻ

.‡È ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבּׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזֹותיו 66מּום  נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם -67. ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָֻ

נׁשר  אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ּכל -68אבל ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבהנאה  אסּור הּוא ׁשּנפל 69הרי אחר מּמּנּו נׁשר ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּום  ׁשחיטתֹו70ּבֹו אחר ואפּלּו אחר 71. לֹומר צרי ואין , ְְֲִִִֵַַַַַַָָ
ׁשהרי 72מיתתֹו מחּיים 73; מּמּנּו ׁשּנׁשר הּצמר אֹותֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבהמה  ּבמעּׂשר וכן עֹומד. ּבארנּו74ּבאּסּורֹו ּוכבר . ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
מעילה  זֹו75ּבהלכֹות גזרה גזרּו ׁשּלא הּבכֹור 76, על אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּמא  לכּפרה, ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, הּמעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָועל
אצלֹו ּוכבר 77יׁשהם מהם. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבעל 78ּבארנּו ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּתֹו לאכלֹו ׁשּמצוה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.79מּום 

.·È מדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה ׁשהּוא 80ּבכֹור את ּוׁשחטֹו: ְְְְֶֶֶֶֶָָָָֻ
הּגּזה  מן עּמֹו ּבהנאה 81נראה מּתר נראה 82- ׁשאינֹו ואת ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ראׁשֹו83עּמֹו ּכלּפי הפּו ׁשעּקרֹו הּצמר והּוא אסּור 84, -85, ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מחּיים  ׁשּנׁשר ּכמֹו .86ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגמרא 52) שם הוא כן ט. הלכה להלן ראה המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה ראה הבכור, את לקבור
דבכור  רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי", ליה מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא הוה, דבכור איתא "אם
ומדברי  העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה וטעון הוא תם
מתחת  וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך שמא בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע לא רבינו

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח שאכלו.54)לביתֿדין.53)ידו הבשר לז.55)של שם את 56)משנה ששוחט כלומר,
יחזיר  והוא הבשר את לו יחזירו אכלו שלא ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה שהיא ונודע ומכרה, הפרה

שם). (משנה הדמים את יב.57)להם הלכה מכירה מהלכות המזבח.58)פט"ז על ליקרב כדי בעזרה ונשחט
לכן.59) קודם טריפה שהיה התברר ואף 60)כלומר, הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה נמצא אם אבל

(כסףֿמשנה). בקבורה ט.61)הוא הלכה בזבחים 62)פי"ט להפשיטן,משנה קודם פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג:
הכהנים, סגן חנינא רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י). - עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין
למדנו  מדבריו עקיבא, רבי אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט, השריפה לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי
עד  ניכר ולא הואיל הפשט, קודם בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט
וקודם  (הואיל השריפה לבית יצא אלא ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו הכהנים יאותו הפשט, לאחר
שאם  ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין מום בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)". - פסול בו היה הפשט
שהבשר  חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר הבשר טריפה נמצא
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור בקבורה

רבינו. פסק וכן בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, שהופשט.63)אינם לאחר טריפה ונמצא
יקבר.64) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור עקיבא,65)כדין וכרבי שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני

הבשר 66)כנ"ל. עם יקבר העור גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא אמר לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא
שהופשט. לאחר מומחה.67)אף ידי על שהותר מום ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם שנגזז 68)כלומר, בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך שחיטתו, הבדל 69)לאחר שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש
מעצמו. נתלש לבין תלש (פ"א 70)בין התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ זו. בהלכה להלן ראה גזירה, משום

ט). הלכה מעילה כו.71)מהלכות שחיטתו.72)שם לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר זה צמר כלומר,
הגי  את שחיטה לאחר שמתיר מהללאל מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה ר'וכחכמים וכדעת השחיטה, לפני שנשר זה

כמותו. כו.) (שם נחמן רב פסק שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה חכמים 73)יהודה מחלוקת יהודה, ר' דברי לפי שהרי
המיתה. לפני שנשר הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא

נכון.74) וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י הוא 75)כך והאיסור מעצמה, שנתלשה ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו
להו". משהו אתו, לכפרה דלאו דכיון נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה. לאחר או שחיטה לאחר אף בעינו

ה"י.76) הגיזה.77)פ"א מן הנאה איסור שם.78)כלומר, ח.79)בכורות הלכה פ"א שם 80)למעלה ורש"י
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא של לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא שחששו שנתלש 81)פירש, צמר

נתלש. שלא הצמר שאר עם מסובך נשאר אבל חי, הבכור בעוד העור לאחר 82)מן הצמר שאר את כשיגזוז פירוש,
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, לשאר שוה המדובלל בצמר יהיה ניכר 83)שחיטה, שלא שכיון כה: שם משנה

שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, חכמים גזרו לא מחיים, נתלש משאר 84)שהצמר מובדל זה צמר כי שמורגש כלומר,
"אינו 85)הצמר. של זה במובן שם האמוראים ונחלקו כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו, שכפול

בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה הגיזה" עם כה:86)נראה שם משנה

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È ּבכֹור מּום 87ּגּזת ּבעל אפּלּו ּבגּזי 88, ׁשּנתערבה , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
אחת  אפּלּו הרי 89חּלין, אסּורים. הּכל - אלפים ּבכּמה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֻ

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש חׁשּוב דבר מלא 90הּוא האֹורג . ְְְֵֵֶַָָָָָֹ
יּדלק 91הּסיט  - ּבבגד הּבכֹור הּמקּדׁשין 92מּצמר מּצמר ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ׁשהּוא  ּבכל מקּדׁש -93. ְְֵֶַָ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡ּבקר' נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבהמת

ׁשּתף  היה ׁשאם הּנכרי, ׁשּתפּות למעט אּלא 'ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻוצאנ
אֹו ּבאם מאלף אחד לּנכרי היה אפּלּו ּבעּבר, אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּבּפרה
ּבאחד  לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור זה הרי  - ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבּולד
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹמּׁשניהם
אפׁשר  ואם ּפטּור; זה הרי - מּום ּבעל והיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָיחת
ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי - יּפסל ולא הּנכרי אבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיחת

ּפרתֹו·. עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח
מן  ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלנכרי,

זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,
והּולדֹות ‚. ּבּה מּטּפל להיֹות הּנכרי מן ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמקּבל

ּפטּורים  אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
עד  - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן

מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
עּמֹו„. ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

אף  ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם הּׂשכר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ואם  הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָעל
יגּבה  - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו הּנכרי ימצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, האּלּו הּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמן
ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחריּות
- ולדֹות ולדי אבל ּוולדֹותיהן. הם הּבכֹורה מן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּופטּורין
עליהן. רׁשּות לּנכרי ואין הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחּיבין,

ּבהמה ‰. ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
וחּיבת  קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ּבדיניהן, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּנכרי
ונתן  ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּבכֹורה.
מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֶַַַָָָָָָֹמעֹות,

.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר
מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו

.Ê לא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח
ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Á ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח
ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנּה
חזיר  ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה היה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָואפּלּו
חֹולבת  ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אּלא  חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב הּבכֹורה, מן ּפטּורה -ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ילדּו. ּכבר ּכן ְְִֵָָאם
.Ë,ׁשּבּכרה ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

הּיּׂשראל  ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ׁשּיֹודיעֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּבּכרה  ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו וגֹורם ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשֹותק

סתם. מכרּה ְְְִָָָָּולפיכ
.Èצּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבהמה

הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ונּכרת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה אּלא הּוא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻעּבר
הּלֹוקח  ,לפיכ חכם. לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה.
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה אפּלּו הּנכרי, מן ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה
סימן  זֹו הרי - ׁשליא ׁשהּפילה גּסה ּבהמה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנכרי.
ּומּתר  הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻולד,
ּבּבכֹורה  מתקּדׁש ׁשאין לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהׁשלי
נקבֹות, ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אינֹו אּמֹו סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּוכבר
הּמתקּדׁשין  הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּדׁש
קדׁשים  ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָּבּבכֹורה,

ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּפילה
.‡È מן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

הּדם  עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
אף  מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוהפסידֹו
ּכדי  אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ּפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָעל

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלפרסם
.·È נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכבר

ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת יֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלארּבעים
הּימים  מנין על חכמים עמדּו לא - ּבהמה ולד ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹאבל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אפילו87) בהנאה לאסרו חכמים יא.שגזרו הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שלם 88)שחטו בכור של שלימה [גיזה
שנתלש  או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה וראה וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר והוא בחבילה, שעשוה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, אסור חי מום 89)מבכור בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי כה: בכורות
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר - בגיזה ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף [גיזה 90)עסקינן".

כנ"ל]. שלם, בכור של בני 91)שלימה אצל חשוב שהוא דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז כתב וכן
חשיבותו". לפי שהוא בכל אוסר - המקומות מן ובשבת 92)מקום מ"ב, פ"ג ערלה בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא

יח). הלכה שבת מהלכות (פ"ט אצבעות שתי רוחב והוא קה:) דבר 93)לדף אינה שגיזה [ואע"פ ג. משנה פ"ג ערלה
ועיין  חשוב. דבר הוא הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור של שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב

לו 94)כסףֿמשנה]. שיש דבר בכלל והוא - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים שמוקדשין שם, משנה
ובלחםֿמשנה). בכסףֿמשנה בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו באלף אפילו בטל שאינו מתירין

בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר



zexekaקכב zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מתעּברת  אינּה - טּנּוף ׁשהּמּפלת אמרּו, אבל ּבֹו; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיּגמר
יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות אחר ולד מקּבלת ולא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאחריו

.‚È ּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור

ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ּכפּקה ואין ראׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ערב. ֵֶֶׁשל

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
אבר  והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
צריכין  האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֻוהּניחֹו,
ׁשלם  ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻקבּורה,

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻּבין
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּדׁש
ׁשהרב  קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹּדפן

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר יצא לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון
.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

העּבר  חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
מן  נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא
ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. לא אֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹהּבכֹורה

.ÊÈאֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹּבכֹור
אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכרכֹו
ספק  זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹויצא,

ְּבכֹור.
.ÁÈ- לזה  ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּיפטר  עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבכֹור,

ולדּה. ְְַָָָרחמּה
.ËÈ אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנפּתחּו

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת רחם ְְֲִִֶֶֶֶַַנגיעת

.Î זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָספק

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
ׁשהיה  אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻועֹומד
זה  הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על מרּבה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּפרּוץ

ּבכֹור. ְְֵספק

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּבּכרה ‡. ׁשּלא זכרים 2רחל ׁשני יצאּו3וילדה אפּלּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹ

אחד  קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ראׁשיהן הֹואיל 4ׁשני . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ידּוע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואין

ּבכֹור 5הּכחּוׁש ספק והּׁשני לּכהן 6, אין - מהן אחד מת . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּוא  ספק החי ׁשּזה עליו 7ּכלּום; מחברֹו והּמֹוציא , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה אם וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָהראיה.
ּכלּום, לּכהן אין לפיכ ּתחּלה. יצאת הּנקבה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמא

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
וילדּו·. ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות ׁשניהן ׁשּתי - זכרים ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

לּכהן 8לּכהן  הּזכר - ּונקבה זכר ּונקבה 9. זכרים ׁשני .10- ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל ּבכֹור 11הּכהן ספק והּׁשני מת 12, ואם . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ּבכֹור  ספק החי הּזכר ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין - מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
נקבֹות 13הּוא  ׁשּתי ילדּו הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ,ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָ

נקבֹות  ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו ספק 14וזכר הּזכרים הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה נֹולדה הּנקבה ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור,
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן ּכאן אין לפיכ ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּזכר.

ּבּכרה  ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת ׁשני 15הראיה. וילדּו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
לּכהן 16זכרים  ואחד לֹו אחד ספק 17- מהן אחד וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּכחּוׁש את נֹוטל והּכהן ּכאן 18ּבכֹור, אין - מהן אחד מת . ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זכר  ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי ׁשּזה ּכלּום, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּכהן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.1) יצא מהם איזה ידוע ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין והעיבור 2)יבאר זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. הראשון הוא אחת.3)הנוכחי שניהם 4)בבת שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות במשנה כחכמים

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו במשנה 5)כאחת עקיבא כרבי
בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל מום,6)שם, בו שיפול עד וירעה

לבעליו. כלל.7)ויאכל בכור איננו והחי תחילה יצא המת אין 8)שמא הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, אלא ילדה לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים ואין 9)אנו

שכל  אומרים אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא והזכר טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
וודאי. בכור הוא הזכר כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן והשנייה 10)אחת תאומים ילדה שאחת ונמצא

איזה  ידוע ולא מהתאומים היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק
יצא  איזה ידוע ולא תאומים והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד הוא ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן
אחד  ורק במשהו חבירו את קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת שניהם שיצאו באופן אפילו או ראשון

ספק. והשני בכור בוודאי הוא הזכרים הבכור.11)מן הוא שהיפה ראיה לי הבא לו אומר עד 12)שהישראל וירעה
הבעלים. ויאכלוהו מום בו שמת.13)שיפול שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק כאן 14)שאולי יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, עם בתאומים הזכר נולד שמא פעם 15)בכור: מעוברת כבר הייתה אחת בהמות, שתי לו יש
הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, אינו זכר עכשיו וכשיולדת שלא 16)אחת הבהמה מן נולד מהן איזה ידוע ולא

מום.17)ביכרה. בהם שיפול עד ירעו שהיפה 18)ושניהם הראיה עליו מחבירו שהמוציא שם, במשנה עקיבא כרבי

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבכֹור 19ּונקבה  ספק הּזכר ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.20הּוא 

ּבֹו‚. ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מֹוציאין  אין - הּכהן ּתפּׂשֹו ואם לבעליו. ויאכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹמּום

אֹותֹו ואֹוכל מּידֹו, מקריבֹו;21אֹותֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו. ְְְֲִִֵֵַָָ
חּלין  יׁשחֹוט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא לעֹולם מקריב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין

.22ּבעזרה  ֲָָָ
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה 23מי ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם  ׁשם מניקֹות 24ואין המבּכרֹות את ּומצא ונכנס , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ׁשאינן ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
זֹו ׁשל ּובנּה זֹו אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל בנּה ׁשּמא ְְֵֵֶֶֶֶָָָָחֹוׁשׁש
אחת  ׁשּכל ּבחזקתֹו הּדבר הרי אּלא זֹו, אצל לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבא

ּבנּה .25מניקה ְְִָָ
הרֹועה ‰. אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו האחד 26ׁשנים , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן  אחד ּומת ּפׁשּוט, והּׁשני הרֹועה 27ּבכֹור מּניח - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשניהן  ּבכֹור, ספק הּוא והרי ּומסּתּלק, ּביניהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשני

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ׁשאין אֹותֹו, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָחֹולקין
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

ׁשּלֹו הּמֹוציא 28ּפׁשּוט - איזהּו ידּוע ואין מהן אחד ּומת , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו ואפּלּו29מחברֹו ּבכֹור. ספק הּוא והרי , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

ּפׁשּוט  עם הּבית ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ּכהן ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹרֹועה
הּבית  ּבעל עליו 30ׁשל מחברֹו הּמֹוציא - מהן אחד ּומת , ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבראיה; אּלא הּבית ּבעל מחצר מֹוציאין ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהראיה,
ּבעל  ׁשל הּפׁשּוט עּמֹו הּניחּו הּבכֹור ּבעל מּדעת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשהרי

.31הּבית  ִַַ
.Ê הּבכֹורֹות על יּׂשראל נחׁשדּו נאמן 32לא לפיכ . ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּוא  ּבכֹור ספק זה לֹומר: מּומֹו33הּיּׂשראל לֹו ורֹואין ,34 ְְְְִִֵֵֶַַָ
ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Á להקּדׁשן קבּוע מּום להם ׁשּקדם הּקדׁשים 35ּכל ְְֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּבכֹורה  חּיבין - עֹובר 36ונפּדּו מּום קדם ואם . ְְְְִִִֵַַַָָָ

להם 37להקּדׁשן  נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ׁשהקּדיׁשן אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמּום

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין ׁשהן מּפני ּדבר, לכל ּכמֹו38לחּלין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
מעילה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

.Ë חּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשביעית 39ּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל הרי 40. - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
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הבכור.ה  הזכר.19)וא את ילדה מהן איזה ידוע ואין ונקבה זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה ספק 20)האחת
עוד. ביכרה שלא מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה מן שתפס.21)נולד הוא 22)הכהן פשוט

משנה). וזכרים.23)(כסף הנקבות.24)נקבות ילדו מהן ומי הזכרים את ילדו מהן מי שהזכרים 25)שיראה ומכיוון
בכורות. ולא פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות מדעתו 26)יונקים שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא

לדייק. לו שהיה משום הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה או 27)של שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. המפקיד.28)הפשוט שם).29)בידיעת (בכורות שלו הבכור הוא שהחי ראיה להביא המפקיד על אין 30)כלומר

שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות עומד הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל אומרים  אנו
ראיה. להביא ועליו המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא כרבי בעל 31)אלא הניח המפקיד שמדעת

עירבם. שהוא - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו שלא הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את הבית
בבכורות32) מום כך.להטיל על החשודים לכהנים ונתערבו 33)בניגוד ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין - ישראל ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור, בספק אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור, אין בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן ספק בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק מפני מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו והטיל הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק מומו.34)שהוא לו רואין אין בכור שבוודאי מום 35)כנ"ל להם היה אם
מדמיהם  ולהביא למכרם דמים, קדושת אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים אחד להם שנחתך כגון קבוע,

למזבח. ובהמת 36)קרבן לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
קדושת  פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה, חייבת חולין

מבכורה. פוטרתם שבהם שאיננו 37)דמים כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו ואכלת 38)כלל תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר
יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי, המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר,

שעדיין  מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך קדושה "בכורות להם יש
הבכורה. מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז במוקדשין 39)שאסור נוהג אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף

הכסףֿמשנה  כתב וכן בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו
הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו טהורה 40)בפרק בהמה שביעית פירות בעד ליקח שמותר

סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי
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מתעּברת  אינּה - טּנּוף ׁשהּמּפלת אמרּו, אבל ּבֹו; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיּגמר
יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות אחר ולד מקּבלת ולא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאחריו

.‚È ּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור

ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ּכפּקה ואין ראׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ערב. ֵֶֶׁשל

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
אבר  והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
צריכין  האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֻוהּניחֹו,
ׁשלם  ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻקבּורה,

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻּבין
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּדׁש
ׁשהרב  קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹּדפן

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר יצא לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון
.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

העּבר  חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
מן  נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא
ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. לא אֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹהּבכֹורה

.ÊÈאֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹּבכֹור
אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכרכֹו
ספק  זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹויצא,

ְּבכֹור.
.ÁÈ- לזה  ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּיפטר  עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבכֹור,

ולדּה. ְְַָָָרחמּה
.ËÈ אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנפּתחּו

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת רחם ְְֲִִֶֶֶֶַַנגיעת

.Î זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָספק

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
ׁשהיה  אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻועֹומד
זה  הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על מרּבה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּפרּוץ

ּבכֹור. ְְֵספק

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּבּכרה ‡. ׁשּלא זכרים 2רחל ׁשני יצאּו3וילדה אפּלּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹ

אחד  קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ראׁשיהן הֹואיל 4ׁשני . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ידּוע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואין

ּבכֹור 5הּכחּוׁש ספק והּׁשני לּכהן 6, אין - מהן אחד מת . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּוא  ספק החי ׁשּזה עליו 7ּכלּום; מחברֹו והּמֹוציא , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה אם וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָהראיה.
ּכלּום, לּכהן אין לפיכ ּתחּלה. יצאת הּנקבה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמא

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
וילדּו·. ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות ׁשניהן ׁשּתי - זכרים ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

לּכהן 8לּכהן  הּזכר - ּונקבה זכר ּונקבה 9. זכרים ׁשני .10- ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל ּבכֹור 11הּכהן ספק והּׁשני מת 12, ואם . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ּבכֹור  ספק החי הּזכר ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין - מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
נקבֹות 13הּוא  ׁשּתי ילדּו הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ,ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָ

נקבֹות  ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו ספק 14וזכר הּזכרים הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה נֹולדה הּנקבה ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור,
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן ּכאן אין לפיכ ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּזכר.

ּבּכרה  ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת ׁשני 15הראיה. וילדּו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
לּכהן 16זכרים  ואחד לֹו אחד ספק 17- מהן אחד וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּכחּוׁש את נֹוטל והּכהן ּכאן 18ּבכֹור, אין - מהן אחד מת . ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זכר  ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי ׁשּזה ּכלּום, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּכהן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.1) יצא מהם איזה ידוע ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין והעיבור 2)יבאר זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. הראשון הוא אחת.3)הנוכחי שניהם 4)בבת שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות במשנה כחכמים

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו במשנה 5)כאחת עקיבא כרבי
בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל מום,6)שם, בו שיפול עד וירעה

לבעליו. כלל.7)ויאכל בכור איננו והחי תחילה יצא המת אין 8)שמא הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, אלא ילדה לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים ואין 9)אנו

שכל  אומרים אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא והזכר טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
וודאי. בכור הוא הזכר כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן והשנייה 10)אחת תאומים ילדה שאחת ונמצא

איזה  ידוע ולא מהתאומים היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק
יצא  איזה ידוע ולא תאומים והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד הוא ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן
אחד  ורק במשהו חבירו את קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת שניהם שיצאו באופן אפילו או ראשון

ספק. והשני בכור בוודאי הוא הזכרים הבכור.11)מן הוא שהיפה ראיה לי הבא לו אומר עד 12)שהישראל וירעה
הבעלים. ויאכלוהו מום בו שמת.13)שיפול שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק כאן 14)שאולי יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, עם בתאומים הזכר נולד שמא פעם 15)בכור: מעוברת כבר הייתה אחת בהמות, שתי לו יש
הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, אינו זכר עכשיו וכשיולדת שלא 16)אחת הבהמה מן נולד מהן איזה ידוע ולא

מום.17)ביכרה. בהם שיפול עד ירעו שהיפה 18)ושניהם הראיה עליו מחבירו שהמוציא שם, במשנה עקיבא כרבי
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ּבכֹור 19ּונקבה  ספק הּזכר ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.20הּוא 

ּבֹו‚. ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מֹוציאין  אין - הּכהן ּתפּׂשֹו ואם לבעליו. ויאכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹמּום

אֹותֹו ואֹוכל מּידֹו, מקריבֹו;21אֹותֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו. ְְְֲִִֵֵַָָ
חּלין  יׁשחֹוט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא לעֹולם מקריב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין

.22ּבעזרה  ֲָָָ
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה 23מי ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם  ׁשם מניקֹות 24ואין המבּכרֹות את ּומצא ונכנס , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ׁשאינן ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
זֹו ׁשל ּובנּה זֹו אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל בנּה ׁשּמא ְְֵֵֶֶֶֶָָָָחֹוׁשׁש
אחת  ׁשּכל ּבחזקתֹו הּדבר הרי אּלא זֹו, אצל לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבא

ּבנּה .25מניקה ְְִָָ
הרֹועה ‰. אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו האחד 26ׁשנים , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן  אחד ּומת ּפׁשּוט, והּׁשני הרֹועה 27ּבכֹור מּניח - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשניהן  ּבכֹור, ספק הּוא והרי ּומסּתּלק, ּביניהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשני

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ׁשאין אֹותֹו, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָחֹולקין
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

ׁשּלֹו הּמֹוציא 28ּפׁשּוט - איזהּו ידּוע ואין מהן אחד ּומת , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו ואפּלּו29מחברֹו ּבכֹור. ספק הּוא והרי , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

ּפׁשּוט  עם הּבית ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ּכהן ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹרֹועה
הּבית  ּבעל עליו 30ׁשל מחברֹו הּמֹוציא - מהן אחד ּומת , ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבראיה; אּלא הּבית ּבעל מחצר מֹוציאין ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהראיה,
ּבעל  ׁשל הּפׁשּוט עּמֹו הּניחּו הּבכֹור ּבעל מּדעת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשהרי

.31הּבית  ִַַ
.Ê הּבכֹורֹות על יּׂשראל נחׁשדּו נאמן 32לא לפיכ . ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּוא  ּבכֹור ספק זה לֹומר: מּומֹו33הּיּׂשראל לֹו ורֹואין ,34 ְְְְִִֵֵֶַַָ
ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Á להקּדׁשן קבּוע מּום להם ׁשּקדם הּקדׁשים 35ּכל ְְֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּבכֹורה  חּיבין - עֹובר 36ונפּדּו מּום קדם ואם . ְְְְִִִֵַַַָָָ

להם 37להקּדׁשן  נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ׁשהקּדיׁשן אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמּום

ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין ׁשהן מּפני ּדבר, לכל ּכמֹו38לחּלין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
מעילה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

.Ë חּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשביעית 39ּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל הרי 40. - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
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הבכור.ה  הזכר.19)וא את ילדה מהן איזה ידוע ואין ונקבה זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה ספק 20)האחת
עוד. ביכרה שלא מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה מן שתפס.21)נולד הוא 22)הכהן פשוט

משנה). וזכרים.23)(כסף הנקבות.24)נקבות ילדו מהן ומי הזכרים את ילדו מהן מי שהזכרים 25)שיראה ומכיוון
בכורות. ולא פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות מדעתו 26)יונקים שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא

לדייק. לו שהיה משום הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה או 27)של שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. המפקיד.28)הפשוט שם).29)בידיעת (בכורות שלו הבכור הוא שהחי ראיה להביא המפקיד על אין 30)כלומר

שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות עומד הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל אומרים  אנו
ראיה. להביא ועליו המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא כרבי בעל 31)אלא הניח המפקיד שמדעת

עירבם. שהוא - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו שלא הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את הבית
בבכורות32) מום כך.להטיל על החשודים לכהנים ונתערבו 33)בניגוד ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין - ישראל ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור, בספק אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור, אין בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן ספק בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק מפני מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו והטיל הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק מומו.34)שהוא לו רואין אין בכור שבוודאי מום 35)כנ"ל להם היה אם
מדמיהם  ולהביא למכרם דמים, קדושת אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים אחד להם שנחתך כגון קבוע,

למזבח. ובהמת 36)קרבן לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
קדושת  פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה, חייבת חולין

מבכורה. פוטרתם שבהם שאיננו 37)דמים כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו ואכלת 38)כלל תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר
יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי, המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר,

שעדיין  מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך קדושה "בכורות להם יש
הבכורה. מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז במוקדשין 39)שאסור נוהג אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף

הכסףֿמשנה  כתב וכן בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו
הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו טהורה 40)בפרק בהמה שביעית פירות בעד ליקח שמותר

סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי



zexekaקכד zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבכֹורה  מן ּפטּורה לעּׂשֹות 41זֹו רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָסחֹורה
הרי  - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה; ולא - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאכלה

ׁשביעית  ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מּׂשּתּכר .42זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לעּׂשֹות  ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּוכבר

ּבאכי  האסּורים ּבדברים ּבארנּוסחֹורה וכן לה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,

ּבּבכֹורֹות  סחֹורה למכרן 43לעּׂשֹות ׁשּמּתר ּפי על אף ,44 ְְְְֲִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּדר .45על ְֵֶֶֶַַ

.È לרגל 47ּבכֹור 46לקח אֹו ּבנֹו לֹו48למׁשּתה צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
למכרֹו מּתר -49. ְְָָֻ

.‡È ׁשמין ליּׂשראל 50אין ּתמימים ׁשמין 51ּבכֹורֹות אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
ּתמימים  ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ּבכֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָלהן

הּזה  ּבזמן ואין 52לכהנים ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מּומים. ּבעלי להן ׁשּׁשמין לֹומר ֲִִִֵֶֶַַָָָצרי

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּבהמֹות ‡. מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

וׁשנה  ׁשנה ּבכל לאדם ׁשּיּולדּו זֹו2טהֹורֹות מצוה ואין . ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָ
ּבקר  מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹומר  .3וצאן ְֵָֹ
ּבמקּדׁשין ·. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה .4מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֻֻ

לארץ  ּובחּוצה ּבארץ ּבפני 5ונֹוהג וׁשּלא הּבית ּבפני , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה,6הּבית  ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמא  ּגזרה הּבית. ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ּתמים  ׁשהּוא 7יאכלהּו ּכרת, אּסּור לידי ּבא ונמצא ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבחּוץ ׁשחיטת  -8קדׁשים הּזה ּבזמן ועּׂשה עבר ואם . ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
מעּׂשר  זה ּבמּומֹו9הרי .10ויאכל ְְֲֲֵֵֵֵֶַָ

ּכהנים ‚. ּבהמה: ּבמע ּׂשר חּיבין לוּיים 11הּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹ
ְְְִִֵויּׂשראלים.
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ילדה.41) ויש 42)אם לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך שלא ומרוויח
ולא  לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו
הפקר  הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר
ובהמת  כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת ולא 43)הגר שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. ריווח.44)בבכורות" בזמן 45)בלא ובין הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

מום.47)קנה.46)הבית. בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.48)בעל פי 49)לאכול על ואף
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא שנראה

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל הבהמה 50)בהן". את שמוכר היא שומא
הקצוב  הסכום מן יותר  שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב בסכום

ביניהם. לישראל.51)יתחלק חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי תמימין 52)משום בכורות "שמין שם: בתוספתא
בו  לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אבל  מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות

בו. להיזהר יידע שלא לישראל למכרו.1)לא ושאסור נשחט ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר "ואין 2)יבאר
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה אחרת" בשנה הנולדים על זו בשנה הנולדים מן השבט,3)מעשרים תחת יעבור אשר "כל

." לה' קודש יהיה הגלילי 4)העשירי יוסי (ר' האומרים דעת על ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
אמר  קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה "העשירי (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים" ממון קלים קדשים שם:)

שם). (גמרא קדוש" שכבר ולא הסובר 5)רחמנא, עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה אמרו, שם "ובגמרא שם. במשנה
פ"א  למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור אבל הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו בהמה שמעשר
משנה  ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה כלשונה , המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין ה הלכה

במשנה.6)א). תקלה".7)שם משום רבה אמר אלא וכו' נמי האידנא הכי, "אי שגגות 8)שם: מהלכות בפ"א ראה
שם. ובהערות התוס'9)ה"ד, שם שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה (פ"ח שקלים בירושלמי מוכח "כן

ח. הלכה וחרמין ערכין מהלכות בפ"ח עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר אמרו 10)ד"ה שם בכורות מסכת שבסוף אף
מעשר  ספק בה שנתערב "בהמה ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו סמך - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר

קפט). סימן יורהֿדעה חלק תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור שיסתאבו" עד כולן ירעו שהרי 11)בזה"ז,
ועיין  כג. (ביצה בהמותיו ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה פ"ה שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר  רבי
בגזל  בהמות עשר לכהן לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק בסוף וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם
בתשובתו, (רבינו בהמה במעשר חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה מעשר מהן להפריש מחוייב אם הגר,
חננאל  רבינו אבל ט. הלכה פ"ו להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן קלה). סימן פריימן הוצאת
ממעשר  פטורים שכהנים ופירש וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר "מסתברא קלו: בחולין גרס
ר"ח  דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת וראה ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן דבריו (הובאו בהמה

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם תקשה שלא

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעזרה „. נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר וזֹורקין 12ודין , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחת  זריקה ּדמֹו היסֹוד 13את ּומקטירין 14ּכנגד , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּכׁשאר 15אמּוריו  ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר , ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
קּלים  ּכּלֹו16קדׁשים אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין . ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻ
ּכפסח  מּום 17לּבעלים ּבֹו ׁשּנפל ּבין מּום, ּבעל היה ואם . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבכל 18ּבין נאכל זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
.19מקֹום  ָ

ּתמים ‰. ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ׁשּנאמר 20מעּׂשר , ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי יּגאל. לא 'לא 21ּבֹו: ׁשּנאמר ׁשּזה , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּגאל'
ּכלּום  עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ויראה ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנמּכר

לֹוקח  קנה לֹוקה 22ולא אינֹו ּולפיכ חרמי 23, ּכמֹוכר . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לֹוקח  קנה ׁשּלא ּתאר 24ּכהנים יפת ּוכמֹוכר ּכמֹו25, , ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
ּבמקֹומֹו .26ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Âואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּדברי
חי  ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה לפיכ27ׁשחּוט, ׁשֹוקלין 28. אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

מנה  ּכנגד ּבּבכֹור 29מנה ׁשּׁשֹוקלין ּכדר מּפני 30ּבמעּׂשר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹוכר  נראה .31ׁשהּוא ְְִֵֶֶ

.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מּתר 32ּומעּׂשר - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
גזרּו34ּכֹוּכדר 33למכרֹו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני . ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ

.35עליו  ָָ
.Áּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה חלּבֹו36מעּׂשר למּכר מּתר - ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ועֹורֹו ְְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹוגידיו
והחלב 37ּבלבד  העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי הבליע ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
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נו:12) בזבחים הי"ז.13)משנה מעה"ק מהלכות פ"ה ראה אחת. שפיכה מדות 14)כלומר "ובמסכת במשנה. שם
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן שיש מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג

חלבם,15)שם). אלא בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר, הגלילי יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח ומעשר בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא במשנה 16)דמו שם זבחים

העיר". בכל ונאכלין אדם, לכל והמעשר לכהנים, נאכל לכהן,17)"הבכור לתת מחוייב אינו ושוק חזה אפילו כלומר,
סא. בבכורות רש"י כתב לרע 18)וכן טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

יד. הלכה להלן וראה בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות בגמרא ודרשו ימירנו", בתורת 19)ולא
שם). החומש בפירוש (רש"י ולהעבד להגזז ואסור אותו 20)מעשר, מוכרין אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר

מכירתו  נאסרה לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא חי לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים
של  בהמה "ומעשר שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך במנחת וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן

אסור. בתם אבל מותר, במומו בנשחט שרק הרי למכרו", מותר במומו שנשחט דימי 21)יתומים רב "אמר לב. בבכורות
כח) כז, (ויקרא נאמר שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא ונאמר במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר

עמו". מכירה כאן אף יגאל"), ולא ימכר אינה 22)"לא מעשר בבשר שהמקדש (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
בבכורות  משמע וכן לוקח. קנה שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה, לאחר הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת.
מזדבן  איזדבוני דלא יגאל, לא קמ"ל כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו' ימכר לא רחמנא ולכתוב (לב:)

שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם הרי - מפרק איפרוקי שלא 23)ולא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו ולכך כלום עביד עשה אי תעביד , לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה שאמר לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לחםֿמשנה. וראה התורה, צו על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני, דבר 24)לא על אדם אמר אם פירוש,
שאמרו  ומה אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם, פדיון לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך
שלנו  הספרים נוסחת לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם תוספות (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים

רסג. ל"ת המצוות לספר הליר הגר"ח בהערת וראה כן. מבנות 25)אינו לאשה אתם לקחת הצבא לחלוצי התורה שהתירה
בספר  הנכונה הנוסחא כי ומכאן מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב). כא, (דברים בשביה שראו הנכר

משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא הספרים כאותם היא שם מלכים 26)המצוות מהלכות בפ"ח
ו. גזרו 27)הלכה חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור מותר לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות

אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין יש אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא עליו
לא.). שם והרש"ש שסא, מצוה חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור בהמה 28)איסור מעשר למכור שאסור מכיון

אופן. ר"ל 29)בכל זה, בכף וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה אותה שיחלקו כגון כחלק, "חלק
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" יח.30)כפות הלכה פ"א למעלה "ושוקלין 31)ראה אמרו שם, במשנה

לו. אות חמישי פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא אבל בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה
ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט שם:33)אבל בדמי 34)ברייתא הבשר דמי את שיבליע בלא אף

לא: ובבכורות ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב שאין 35)העור, אבדה השבת ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,
באטליז" נמכרין אין והמעשר "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא להבין ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין
בבית  אלא יתומים בבהמת למכור התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית נמכר בהמה שמעשר מזה שמשמע

באטליז. אפילו למוכרו שמותר משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר לא כאן ורבינו באטליז. אבל 36)ולא
למעלה. ראה במכירה, אסור שנשחט חשיבות 37)תם שכל הבשר כגון מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בהן  שומא, בשעת חיה, בהמה חשיבות שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו בדבר לא אבל בבשר, היא הבהמה
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הּבכֹורה  מן ּפטּורה לעּׂשֹות 41זֹו רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָסחֹורה
הרי  - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה; ולא - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאכלה

ׁשביעית  ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מּׂשּתּכר .42זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לעּׂשֹות  ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּוכבר

ּבאכי  האסּורים ּבדברים ּבארנּוסחֹורה וכן לה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,

ּבּבכֹורֹות  סחֹורה למכרן 43לעּׂשֹות ׁשּמּתר ּפי על אף ,44 ְְְְֲִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּדר .45על ְֵֶֶֶַַ

.È לרגל 47ּבכֹור 46לקח אֹו ּבנֹו לֹו48למׁשּתה צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
למכרֹו מּתר -49. ְְָָֻ

.‡È ׁשמין ליּׂשראל 50אין ּתמימים ׁשמין 51ּבכֹורֹות אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
ּתמימים  ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ּבכֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָלהן

הּזה  ּבזמן ואין 52לכהנים ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מּומים. ּבעלי להן ׁשּׁשמין לֹומר ֲִִִֵֶֶַַָָָצרי

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ּבהמֹות ‡. מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

וׁשנה  ׁשנה ּבכל לאדם ׁשּיּולדּו זֹו2טהֹורֹות מצוה ואין . ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָ
ּבקר  מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹומר  .3וצאן ְֵָֹ
ּבמקּדׁשין ·. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה .4מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֻֻ

לארץ  ּובחּוצה ּבארץ ּבפני 5ונֹוהג וׁשּלא הּבית ּבפני , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה,6הּבית  ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמא  ּגזרה הּבית. ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ּתמים  ׁשהּוא 7יאכלהּו ּכרת, אּסּור לידי ּבא ונמצא ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבחּוץ ׁשחיטת  -8קדׁשים הּזה ּבזמן ועּׂשה עבר ואם . ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
מעּׂשר  זה ּבמּומֹו9הרי .10ויאכל ְְֲֲֵֵֵֵֶַָ

ּכהנים ‚. ּבהמה: ּבמע ּׂשר חּיבין לוּיים 11הּכל ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹ
ְְְִִֵויּׂשראלים.
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ילדה.41) ויש 42)אם לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך שלא ומרוויח
ולא  לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו
הפקר  הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר
ובהמת  כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת ולא 43)הגר שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. ריווח.44)בבכורות" בזמן 45)בלא ובין הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

מום.47)קנה.46)הבית. בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.48)בעל פי 49)לאכול על ואף
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא שנראה

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל הבהמה 50)בהן". את שמוכר היא שומא
הקצוב  הסכום מן יותר  שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב בסכום

ביניהם. לישראל.51)יתחלק חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי תמימין 52)משום בכורות "שמין שם: בתוספתא
בו  לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אבל  מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות

בו. להיזהר יידע שלא לישראל למכרו.1)לא ושאסור נשחט ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר "ואין 2)יבאר
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה אחרת" בשנה הנולדים על זו בשנה הנולדים מן השבט,3)מעשרים תחת יעבור אשר "כל

." לה' קודש יהיה הגלילי 4)העשירי יוסי (ר' האומרים דעת על ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
אמר  קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה "העשירי (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים" ממון קלים קדשים שם:)

שם). (גמרא קדוש" שכבר ולא הסובר 5)רחמנא, עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה אמרו, שם "ובגמרא שם. במשנה
פ"א  למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור אבל הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו בהמה שמעשר
משנה  ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה כלשונה , המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין ה הלכה

במשנה.6)א). תקלה".7)שם משום רבה אמר אלא וכו' נמי האידנא הכי, "אי שגגות 8)שם: מהלכות בפ"א ראה
שם. ובהערות התוס'9)ה"ד, שם שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה (פ"ח שקלים בירושלמי מוכח "כן

ח. הלכה וחרמין ערכין מהלכות בפ"ח עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר אמרו 10)ד"ה שם בכורות מסכת שבסוף אף
מעשר  ספק בה שנתערב "בהמה ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו סמך - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר

קפט). סימן יורהֿדעה חלק תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור שיסתאבו" עד כולן ירעו שהרי 11)בזה"ז,
ועיין  כג. (ביצה בהמותיו ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה פ"ה שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר  רבי
בגזל  בהמות עשר לכהן לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק בסוף וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם
בתשובתו, (רבינו בהמה במעשר חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה מעשר מהן להפריש מחוייב אם הגר,
חננאל  רבינו אבל ט. הלכה פ"ו להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן קלה). סימן פריימן הוצאת
ממעשר  פטורים שכהנים ופירש וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר "מסתברא קלו: בחולין גרס
ר"ח  דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת וראה ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן דבריו (הובאו בהמה

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם תקשה שלא
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ּבעזרה „. נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר וזֹורקין 12ודין , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחת  זריקה ּדמֹו היסֹוד 13את ּומקטירין 14ּכנגד , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּכׁשאר 15אמּוריו  ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר , ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
קּלים  ּכּלֹו16קדׁשים אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין . ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻ
ּכפסח  מּום 17לּבעלים ּבֹו ׁשּנפל ּבין מּום, ּבעל היה ואם . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבכל 18ּבין נאכל זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
.19מקֹום  ָ

ּתמים ‰. ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ׁשּנאמר 20מעּׂשר , ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי יּגאל. לא 'לא 21ּבֹו: ׁשּנאמר ׁשּזה , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּגאל'
ּכלּום  עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ויראה ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנמּכר

לֹוקח  קנה לֹוקה 22ולא אינֹו ּולפיכ חרמי 23, ּכמֹוכר . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לֹוקח  קנה ׁשּלא ּתאר 24ּכהנים יפת ּוכמֹוכר ּכמֹו25, , ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
ּבמקֹומֹו .26ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Âואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּדברי
חי  ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה לפיכ27ׁשחּוט, ׁשֹוקלין 28. אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

מנה  ּכנגד ּבּבכֹור 29מנה ׁשּׁשֹוקלין ּכדר מּפני 30ּבמעּׂשר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹוכר  נראה .31ׁשהּוא ְְִֵֶֶ

.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מּתר 32ּומעּׂשר - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
גזרּו34ּכֹוּכדר 33למכרֹו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני . ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ

.35עליו  ָָ
.Áּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה חלּבֹו36מעּׂשר למּכר מּתר - ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ועֹורֹו ְְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹוגידיו
והחלב 37ּבלבד  העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי הבליע ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
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נו:12) בזבחים הי"ז.13)משנה מעה"ק מהלכות פ"ה ראה אחת. שפיכה מדות 14)כלומר "ובמסכת במשנה. שם
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן שיש מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג

חלבם,15)שם). אלא בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר, הגלילי יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח ומעשר בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא במשנה 16)דמו שם זבחים

העיר". בכל ונאכלין אדם, לכל והמעשר לכהנים, נאכל לכהן,17)"הבכור לתת מחוייב אינו ושוק חזה אפילו כלומר,
סא. בבכורות רש"י כתב לרע 18)וכן טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

יד. הלכה להלן וראה בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות בגמרא ודרשו ימירנו", בתורת 19)ולא
שם). החומש בפירוש (רש"י ולהעבד להגזז ואסור אותו 20)מעשר, מוכרין אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר

מכירתו  נאסרה לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא חי לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים
של  בהמה "ומעשר שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך במנחת וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן

אסור. בתם אבל מותר, במומו בנשחט שרק הרי למכרו", מותר במומו שנשחט דימי 21)יתומים רב "אמר לב. בבכורות
כח) כז, (ויקרא נאמר שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא ונאמר במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר

עמו". מכירה כאן אף יגאל"), ולא ימכר אינה 22)"לא מעשר בבשר שהמקדש (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
בבכורות  משמע וכן לוקח. קנה שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה, לאחר הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת.
מזדבן  איזדבוני דלא יגאל, לא קמ"ל כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו' ימכר לא רחמנא ולכתוב (לב:)

שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם הרי - מפרק איפרוקי שלא 23)ולא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו ולכך כלום עביד עשה אי תעביד , לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה שאמר לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לחםֿמשנה. וראה התורה, צו על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני, דבר 24)לא על אדם אמר אם פירוש,
שאמרו  ומה אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם, פדיון לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך
שלנו  הספרים נוסחת לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם תוספות (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים

רסג. ל"ת המצוות לספר הליר הגר"ח בהערת וראה כן. מבנות 25)אינו לאשה אתם לקחת הצבא לחלוצי התורה שהתירה
בספר  הנכונה הנוסחא כי ומכאן מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב). כא, (דברים בשביה שראו הנכר

משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא הספרים כאותם היא שם מלכים 26)המצוות מהלכות בפ"ח
ו. גזרו 27)הלכה חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור מותר לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות

אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין יש אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא עליו
לא.). שם והרש"ש שסא, מצוה חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור בהמה 28)איסור מעשר למכור שאסור מכיון

אופן. ר"ל 29)בכל זה, בכף וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה אותה שיחלקו כגון כחלק, "חלק
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" יח.30)כפות הלכה פ"א למעלה "ושוקלין 31)ראה אמרו שם, במשנה

לו. אות חמישי פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא אבל בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה
ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט שם:33)אבל בדמי 34)ברייתא הבשר דמי את שיבליע בלא אף

לא: ובבכורות ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב שאין 35)העור, אבדה השבת ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,
באטליז" נמכרין אין והמעשר "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא להבין ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין
בבית  אלא יתומים בבהמת למכור התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית נמכר בהמה שמעשר מזה שמשמע

באטליז. אפילו למוכרו שמותר משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר לא כאן ורבינו באטליז. אבל 36)ולא
למעלה. ראה במכירה, אסור שנשחט חשיבות 37)תם שכל הבשר כגון מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בהן  שומא, בשעת חיה, בהמה חשיבות שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו בדבר לא אבל בבשר, היא הבהמה
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מּתר  - ּבהבלעה הּכל ּומכר דמי 38והּגידין היּו ואם . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֻ
- העצמֹות ּבדמי הּבּׂשר ּדמי והבליע יקרים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָהעצמֹות

.39מּתר  ָֻ
.Ë מאליו זה מּום לֹומר: מעּׂשר מּומי על נאמנים ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל
לדעת 40ּבא  נעּׂשה על 41ולא נאמנים ׁשאינן אּלּו ואפּלּו . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מעּׂשר 42הּבכֹור  מּומי אדם ורֹואה הּמעּׂשר. על נאמנים - ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ממחה  היה אם ּומּתירֹו, מּום 43ׁשּלֹו יּטיל ירצה, ׁשאם . ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻ

יעּׂשר  ּכ ואחר עדרֹו מּום 44ּבכל ּבעל הּמעּׂשר ונמצא , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
.45מּתחּלתֹו ְִִָ

.Èזֹו ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ּבמּתנה 46הּלֹוקח לֹו ׁשּנּתנּו אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּמעּׂשר  מן ּפטּורים הם הרי ּברׁשּותֹו47- ׁשּיּולדּו עד ,48. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

מאה 49לפיכ זה והביא בּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
וערבּום  טלאים מאה וזה הרי 50טלאים - ּבהן ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

הּמעּׂשר  מן ּפטּורים ּכמכּור 51הּמאתים מהן טלה ׁשּכל ,52. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מאביהם  טלאים ׁשּירׁשּו האחים מן 53וכן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

מּכאן 54הּמעּׂשר  לאחר ּבׁשּתפּות להם הּנֹולדים אבל . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, ְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻמאּלּו
מּמעֹות 55ּבּמעּׂשר  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות ׁשּתפין היּו אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻ

הרי  - הירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעּׂשר. חּיבין מּכאן לאחר מהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדים
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו

הּמעּׂשר  מן לקּוחין 56ּפטּורין הּכל נעּׂשּו ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ונׁשּתּת ּוכׁשחזרּו ּפטּור, נׁשּתּתפּווהּלקּוח הרי - פּו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

זה  ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּבהמֹות,
ּכנגד  ּוטלאים ּגדיים ּכנגד גדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני.

עּׂשרה 57טלאים  ּכנגד הּמעּׂשר 58ועּׂשרה מן ּפטּורין הּכל - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכלקּוחין. הן ְֲִִֵֵַוהרי

.‡Èחלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻהאחין
הּבהמֹות  נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, חּיבין - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּבּבהמה
לא  ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, חלקּו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹלקּוחין.

ּפטּורין  אּלּו הרי - הּכספים .59חלקּו ְְְֲִִֵֵַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לב.). לא: ללוקח 38)(שם המוכר ואמר זוז, עשרים הבשר ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם פירוש,
לא:). שם (ברייתא מותר - במתנה לו נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים העור את לו בעיא 39)שמוכר

יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים, מהם שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר אם לב. שם
הבלעה  שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין זה במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין במקום אבל
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו, דומה הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע אלא

בו. להיבלע לו:40)יכול שם לא 41)משנה מום "כל כא) כב, (ויקרא שנאמר משום בקדשים, מום להטיל שאסור
הלכה  פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל וכשם בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו בו", יהיה

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כן כמו למעלה 42)ז), ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו כגון
ג. הלכה למעלה ראה בהמה, במעשר חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה שהוא 43)פ"ב שיאמרו חשד ואין

א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי ושם.44)התיר שם גמרא
הנ"ל. הדינים לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו להטיל איסור אין עישר, שלא זמן מתחילת 45)שכל

מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל שגם יד הלכה להלן ראה ולא 46)עישורו. להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
טו. הלכה להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים במתנה,47)שלוקח לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה

בהמה". ממעשר בגמרא 48)פטור ודרשו לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט) כב, (שמות נאמר שהרי
שפסוק  ואףֿעלֿפי ברשותו)" שיוולדו עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך אף ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם

בהמה. מעשר לענין שהוא (שם) חז"ל קיבלו - בבכור נאמר המעשר.49)זה מן פטור שלקוח בפ"ד 50)לפי [ראה
שם]. י להערה ובהוספה א, הלכה ושותפין שלוחין בקלבון,51)מהלכות שחייבים והשותפין "האחים שם: במשנה

וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה", ממעשר מהפסוק 52)פטורים שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו שהפסוק הכוונה שותפות", של ולא  לך "יהיה טו) יח, (במדבר

שם.53) ספר).54)במשנה (קרית בו חלק לכולם שיש כיון מהאחים, אחד לכל כמכור הוא טלה במשנה 55)שכל שם
וא  חייבים, הבית מתפיסת האחים,"קנו בין המשותף הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש פטורים" לאו ם

אם  כן וכמו הבהמות, את שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים המשנה ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם
בהמות  ילדו באם רק המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו
המשנה, דברי את לגמרי אחרת שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים שהרי במעשר, חייבים הנולדים אלו,

כאן. בקריתֿספר שמפרש 56)וראה בפיה"מ וראה המעשר". מן פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה שם
ברשותם  שנולדו בבהמות השותפין ביניהם כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים זה, באופן גם המשנה את

נשתתפו. ראשונה 57)ושוב משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף לכל המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
שם). נחמן רב (כדברי המעשר מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם), ענן שזה 58)(כרב שהוברר אומרים אין

ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה משעה להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של חלק
שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן מהיכא 59)ופטורים זה, דין רבינו הביא מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי

משום  רק זה דין אמר ירמיה ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה שם בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו60להתעּׂשר  ּברׁשּותֹו ׁשהרי ,61. ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚È הּגר 62ּכהן ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ּפטּורים 63ׁשּנפלּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הם  מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות הּמעּׂשר; ּבארנּו64מן ּוכבר ,65 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

ּפטּור  מּתנה הּמעּׂשר.66ׁשהּנֹותן מן ֲִֵֵֶַַַַָָָ
.„È לּדיר נכנסין ּבין 68להתעּׂשר 67הּכל ּתמימים ּבין : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

מּומין  מזּבח 69ּבעלי אּסּורי וכל הּכלאים 70, מן חּוץ ;71 ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ
דפן 72והּטרפה  זמן 73ויֹוצא ּפטּורין 74ּומחּסר אּלּו ׁשּכל , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

עם  נׁשחטה אֹו אּמֹו ׁשּמתה הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמן

מתעּׂשר 75לדתֹו אינֹו הּׁשמּועה 76- מּפי אּלּו ּודברים . ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
.77הם  ֵ

.ÂË ּפטּור הּלֹוקח ׁשּנראה 78אין אחר נלקח ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ימי 79להתעּׂשר  ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

זמּנם  ּכׁשּיּגיע - ׁש80הּלדה ׁשּכיון לעּׂשרן; מחּסר חּיב אין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי להתעּׂשר, ראּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻזמן

.81ּברׁשּותֹו ְִ
.ÊËאינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

הּמעּׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעּׂשר לפיכ,82ּבת . ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ליחלק  הם עומדים בבהמות שחלקו כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו ולא בבהמות כשחלקו והוא קלבון,
חלקו  ולא בבהמות חלקו שאם לומר סברא שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון חייב ויהיה בכספים, גם

זה? דין רבינו הביא מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר חייבים שיהיו יוחנן 60)בכספים ר' של מימרא
נו. כשהם 61)שם לקח אם אבל שנולדו, לאחר כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן פטור שהלקוח ומה

התורה  הקפידה לא לצאנך", לשורך תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב ברשותו, ונולדו עוברים עדיין
אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח אלא ממעשר פטור שלקוח

שם). (בגמרא להתעשר עדיין בהמותיהם.62)איֿאפשר את לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה הגוזל 63)ראה
קי.). קמא (בבא וכו' לכהנים וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל, שלא לשקר הגזלן ונשבע הגר ולא 64)את

ופשטוה  ופטורין, מתנות כמקבלי או וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם, בגמרא היא ובעיא ירושה.
כיורשים. ולא מתנות כמקבלי שהם י.65)שם הלכה בו 67)המקבל.66)למעלה שמכניסים המוקף מקום "הוא

סדר  א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר, בשעת והבקר הצאן
בהמה. מעשר נז.68)הפרשת בכורות לרע 69)משנה טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו שם בגמרא

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" עבודהֿזרה,70)ולא בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע כמו
משחתם  "כי כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר אלא אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן
אין  למום, בו חוששין ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה אלא השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם

(שם). אלו לכל "שור 71)חוששין כז) כב, (ויקרא הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד שם, במשנה
מעשר  לענין ונאמר אמו", "תחת קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח, על נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או
הרחל  על הבא תייש וכמו אחר, מין ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו שכלאים השבט" "תחת בהמה

כלאים. בפרקים 72)שהוולד שחיטה בהלכות המובאות הטריפות מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה כגון
שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה שהטריפה בגמרא, שם ונלמד -הֿי. השבט" תחת יעבור אשר "כל לב): כז, (שם מר

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי עוברת, שאינה לטריפה אמו 73)פרט בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא שנולד
או  "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו וראה והוציאו.
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז או כשב

ימים 74) שבעת "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה בגמרא שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
[ואמרו  מתעשר. אינו זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח. על נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת
"לילה  שסובר למי אלא כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר, לדיר נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים
וראה  ד. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה פסק רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו

כאן]. הלידה.75)בכסףֿמשנה אחר אמו עם אחת שעה היתה שלא יתום,76)כלומר, ואיזהו "והיתום, שם: במשנה
(רבינו  יהושע" כר' הלכה "ואין וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך שנשחטה או אמה שמתה כל
כנ"ל  גז"ש ונלמד נקרב, שאינו ליתום פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת למדו שם ובגמרא בפיה"מ).

מתעשר. אינו מגזירהֿשוה.77)שיתום ולמדום חכמים קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם את 78)כלומר, לעשר
י. הלכה למעלה ראה שלקח, תתן 79)הבהמות בניך ("בכור תעשה" כט) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

"בשעה  ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה בשעת י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו לצאנך", לשורך תעשה כן לי,
אלא  אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח שגם בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט להתעשר, ראויין שהן

יחיד. השמיני.80)דעת ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה קודש",82)ראה יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק". עשירי ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא ודרשו

שם). (רש"י הספק" את לעשר
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מּתר  - ּבהבלעה הּכל ּומכר דמי 38והּגידין היּו ואם . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֻ
- העצמֹות ּבדמי הּבּׂשר ּדמי והבליע יקרים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָהעצמֹות

.39מּתר  ָֻ
.Ë מאליו זה מּום לֹומר: מעּׂשר מּומי על נאמנים ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל
לדעת 40ּבא  נעּׂשה על 41ולא נאמנים ׁשאינן אּלּו ואפּלּו . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מעּׂשר 42הּבכֹור  מּומי אדם ורֹואה הּמעּׂשר. על נאמנים - ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ממחה  היה אם ּומּתירֹו, מּום 43ׁשּלֹו יּטיל ירצה, ׁשאם . ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻ

יעּׂשר  ּכ ואחר עדרֹו מּום 44ּבכל ּבעל הּמעּׂשר ונמצא , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
.45מּתחּלתֹו ְִִָ

.Èזֹו ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ּבמּתנה 46הּלֹוקח לֹו ׁשּנּתנּו אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּמעּׂשר  מן ּפטּורים הם הרי ּברׁשּותֹו47- ׁשּיּולדּו עד ,48. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

מאה 49לפיכ זה והביא בּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
וערבּום  טלאים מאה וזה הרי 50טלאים - ּבהן ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

הּמעּׂשר  מן ּפטּורים ּכמכּור 51הּמאתים מהן טלה ׁשּכל ,52. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מאביהם  טלאים ׁשּירׁשּו האחים מן 53וכן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

מּכאן 54הּמעּׂשר  לאחר ּבׁשּתפּות להם הּנֹולדים אבל . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, ְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻמאּלּו
מּמעֹות 55ּבּמעּׂשר  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות ׁשּתפין היּו אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻ

הרי  - הירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעּׂשר. חּיבין מּכאן לאחר מהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדים
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו

הּמעּׂשר  מן לקּוחין 56ּפטּורין הּכל נעּׂשּו ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ונׁשּתּת ּוכׁשחזרּו ּפטּור, נׁשּתּתפּווהּלקּוח הרי - פּו ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

זה  ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּבהמֹות,
ּכנגד  ּוטלאים ּגדיים ּכנגד גדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני.

עּׂשרה 57טלאים  ּכנגד הּמעּׂשר 58ועּׂשרה מן ּפטּורין הּכל - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכלקּוחין. הן ְֲִִֵֵַוהרי

.‡Èחלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻהאחין
הּבהמֹות  נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, חּיבין - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּבּבהמה
לא  ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, חלקּו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹלקּוחין.

ּפטּורין  אּלּו הרי - הּכספים .59חלקּו ְְְֲִִֵֵַָָ
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לב.). לא: ללוקח 38)(שם המוכר ואמר זוז, עשרים הבשר ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם פירוש,
לא:). שם (ברייתא מותר - במתנה לו נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים העור את לו בעיא 39)שמוכר

יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים, מהם שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר אם לב. שם
הבלעה  שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין זה במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין במקום אבל
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו, דומה הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע אלא

בו. להיבלע לו:40)יכול שם לא 41)משנה מום "כל כא) כב, (ויקרא שנאמר משום בקדשים, מום להטיל שאסור
הלכה  פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל וכשם בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו בו", יהיה

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כן כמו למעלה 42)ז), ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו כגון
ג. הלכה למעלה ראה בהמה, במעשר חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה שהוא 43)פ"ב שיאמרו חשד ואין

א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי ושם.44)התיר שם גמרא
הנ"ל. הדינים לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו להטיל איסור אין עישר, שלא זמן מתחילת 45)שכל

מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל שגם יד הלכה להלן ראה ולא 46)עישורו. להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
טו. הלכה להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים במתנה,47)שלוקח לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה

בהמה". ממעשר בגמרא 48)פטור ודרשו לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט) כב, (שמות נאמר שהרי
שפסוק  ואףֿעלֿפי ברשותו)" שיוולדו עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך אף ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם

בהמה. מעשר לענין שהוא (שם) חז"ל קיבלו - בבכור נאמר המעשר.49)זה מן פטור שלקוח בפ"ד 50)לפי [ראה
שם]. י להערה ובהוספה א, הלכה ושותפין שלוחין בקלבון,51)מהלכות שחייבים והשותפין "האחים שם: במשנה

וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה", ממעשר מהפסוק 52)פטורים שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו שהפסוק הכוונה שותפות", של ולא  לך "יהיה טו) יח, (במדבר

שם.53) ספר).54)במשנה (קרית בו חלק לכולם שיש כיון מהאחים, אחד לכל כמכור הוא טלה במשנה 55)שכל שם
וא  חייבים, הבית מתפיסת האחים,"קנו בין המשותף הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש פטורים" לאו ם

אם  כן וכמו הבהמות, את שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים המשנה ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם
בהמות  ילדו באם רק המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו
המשנה, דברי את לגמרי אחרת שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים שהרי במעשר, חייבים הנולדים אלו,

כאן. בקריתֿספר שמפרש 56)וראה בפיה"מ וראה המעשר". מן פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה שם
ברשותם  שנולדו בבהמות השותפין ביניהם כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים זה, באופן גם המשנה את

נשתתפו. ראשונה 57)ושוב משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף לכל המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
שם). נחמן רב (כדברי המעשר מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם), ענן שזה 58)(כרב שהוברר אומרים אין

ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה משעה להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של חלק
שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן מהיכא 59)ופטורים זה, דין רבינו הביא מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי

משום  רק זה דין אמר ירמיה ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה שם בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי

zexeka zekld - zepaxw xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו60להתעּׂשר  ּברׁשּותֹו ׁשהרי ,61. ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚È הּגר 62ּכהן ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ּפטּורים 63ׁשּנפלּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הם  מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות הּמעּׂשר; ּבארנּו64מן ּוכבר ,65 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

ּפטּור  מּתנה הּמעּׂשר.66ׁשהּנֹותן מן ֲִֵֵֶַַַַָָָ
.„È לּדיר נכנסין ּבין 68להתעּׂשר 67הּכל ּתמימים ּבין : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

מּומין  מזּבח 69ּבעלי אּסּורי וכל הּכלאים 70, מן חּוץ ;71 ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ
דפן 72והּטרפה  זמן 73ויֹוצא ּפטּורין 74ּומחּסר אּלּו ׁשּכל , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

עם  נׁשחטה אֹו אּמֹו ׁשּמתה הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמן

מתעּׂשר 75לדתֹו אינֹו הּׁשמּועה 76- מּפי אּלּו ּודברים . ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
.77הם  ֵ

.ÂË ּפטּור הּלֹוקח ׁשּנראה 78אין אחר נלקח ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ימי 79להתעּׂשר  ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

זמּנם  ּכׁשּיּגיע - ׁש80הּלדה ׁשּכיון לעּׂשרן; מחּסר חּיב אין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי להתעּׂשר, ראּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻזמן

.81ּברׁשּותֹו ְִ
.ÊËאינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

הּמעּׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעּׂשר לפיכ,82ּבת . ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָ
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ליחלק  הם עומדים בבהמות שחלקו כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו ולא בבהמות כשחלקו והוא קלבון,
חלקו  ולא בבהמות חלקו שאם לומר סברא שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון חייב ויהיה בכספים, גם

זה? דין רבינו הביא מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר חייבים שיהיו יוחנן 60)בכספים ר' של מימרא
נו. כשהם 61)שם לקח אם אבל שנולדו, לאחר כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן פטור שהלקוח ומה

התורה  הקפידה לא לצאנך", לשורך תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב ברשותו, ונולדו עוברים עדיין
אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח אלא ממעשר פטור שלקוח

שם). (בגמרא להתעשר עדיין בהמותיהם.62)איֿאפשר את לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה הגוזל 63)ראה
קי.). קמא (בבא וכו' לכהנים וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל, שלא לשקר הגזלן ונשבע הגר ולא 64)את

ופשטוה  ופטורין, מתנות כמקבלי או וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם, בגמרא היא ובעיא ירושה.
כיורשים. ולא מתנות כמקבלי שהם י.65)שם הלכה בו 67)המקבל.66)למעלה שמכניסים המוקף מקום "הוא

סדר  א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר, בשעת והבקר הצאן
בהמה. מעשר נז.68)הפרשת בכורות לרע 69)משנה טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו שם בגמרא

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" עבודהֿזרה,70)ולא בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע כמו
משחתם  "כי כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר אלא אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן
אין  למום, בו חוששין ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה אלא השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם

(שם). אלו לכל "שור 71)חוששין כז) כב, (ויקרא הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד שם, במשנה
מעשר  לענין ונאמר אמו", "תחת קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח, על נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או
הרחל  על הבא תייש וכמו אחר, מין ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו שכלאים השבט" "תחת בהמה

כלאים. בפרקים 72)שהוולד שחיטה בהלכות המובאות הטריפות מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה כגון
שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה שהטריפה בגמרא, שם ונלמד -הֿי. השבט" תחת יעבור אשר "כל לב): כז, (שם מר

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי עוברת, שאינה לטריפה אמו 73)פרט בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא שנולד
או  "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו וראה והוציאו.
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז או כשב

ימים 74) שבעת "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה בגמרא שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
[ואמרו  מתעשר. אינו זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח. על נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת
"לילה  שסובר למי אלא כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר, לדיר נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים
וראה  ד. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה פסק רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו

כאן]. הלידה.75)בכסףֿמשנה אחר אמו עם אחת שעה היתה שלא יתום,76)כלומר, ואיזהו "והיתום, שם: במשנה
(רבינו  יהושע" כר' הלכה "ואין וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך שנשחטה או אמה שמתה כל
כנ"ל  גז"ש ונלמד נקרב, שאינו ליתום פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת למדו שם ובגמרא בפיה"מ).

מתעשר. אינו מגזירהֿשוה.77)שיתום ולמדום חכמים קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם את 78)כלומר, לעשר
י. הלכה למעלה ראה שלקח, תתן 79)הבהמות בניך ("בכור תעשה" כט) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

"בשעה  ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה בשעת י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו לצאנך", לשורך תעשה כן לי,
אלא  אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח שגם בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט להתעשר, ראויין שהן

יחיד. השמיני.80)דעת ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה קודש",82)ראה יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק". עשירי ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא ודרשו

שם). (רש"י הספק" את לעשר
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הרי  - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ׁשּנתערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטלאים
הּמעּׂשר  מן ּפטּורין הּוא.83ּכּלן ספק מהן אחד ׁשּכל , ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היּו‡. מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא  מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש מאה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוּׂשה? ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹועֹוּׂשה
הּטלאים  ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ מעמיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָואּמֹותיהן
יעבר  אׁשר ּכל ׁשּנאמר: לקראתן; הּדיר מן ויצאּו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולן
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר - הּׁשבט ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּתחת
אֹותן  ּומֹונה מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּוכׁשּיצאּו
ּבין  - עּׂשירי והּיֹוצא ט'; ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ְְֲִִֵֵֵֶַּבׁשבט:
ּבסקרא  סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָזכר
מנאן  ולא ּבסקרא סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואֹומר:
מעּׂשר; אּלּו הרי - עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
זה  הרי - עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל

ֲֵַמעּׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל מצרף ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלים
ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעּׂשר. מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפטּורין

מיל. עּׂשר ִִָָָׁשּׁשה
עּׂשר ה ‚. ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה יּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָ

מּכאן  ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָמיל
לּדיר  נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד מּכאן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָותׁשעה

ְְִֵַלהתעּׂשר.
על „. הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן.
מׁשמע  - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: הּכבּׂשים; ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם אחד, צאן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל

הּנֹולדים ‰. על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְִִִִֵַַַַָָָָאין
מן  הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם אחרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשנה
ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן על ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחדׁש
ּבהמה  עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּיצא
הּקדׁשים, חמרת מּפני מעּׂשר, זה הרי - ׁשנה על ְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשנה
ּבפרּוׁש ּבהמה מעּׂשר על ּתֹורה הקּפידה לא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשנה. ׁשנה ְִֶֶָָָָׁשּיהיה

.Â ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכל
נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין - ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָּבאלּול
ּבאחד  וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ּבעּׂשרים טלאים ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָחמּׁשה
הרי  - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו מצטרפין. אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָּבתׁשרי

להתעּׂשר. לּדיר נכנסים ּובּתּה ְְְִִִִִִֵַַָָהיא
.Êמּמּנּו לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

למּכר  מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻעד
קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹולׁשחט

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַָָויאכל
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
קדם  עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר חמּׁשה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּביֹום
מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ּוביֹום ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעצרת,
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. מעּׂשר גרן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
ׁשלׁשים  ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ּביֹום ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר מּספירת ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹוחמּׁשה
הּבהמֹות  ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות קבעּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָולּמה
קדם  למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים. לעֹולי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמצּויֹות
ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר נמנעים היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר,

הּמצוה. ְְֲִַַָויעּׂשּו
.Ë למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָֹהכניס

מעּׂשרה  ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עּׂשירי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן מּניחן זה  הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹויתעּׂשרּו
יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב - ּבּמנין ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיּׁשארּו

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לּדיר ‡. צאן והּוא 2הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ

אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמֹונה
מּמּנּו אֹו3לׁשּלמּטה עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו עּׂשירי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו נתקּדׁשּו4ׁשּלמעלה לא - קרא 5עּׂשירי אם אבל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

עּׂשר  לאחד אֹו זה 6לּתׁשיעי ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
נׁשמע  הּקּבלה מּפי למעּׂשר 7הלכה מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּלפניהם  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
ולעּׂשירי  עּׂשירי לּתׁשיעי קרא אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשּלאחריהם.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יד.83) הלכה פ"ח להלן וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב פ"ז: בכורות כיצד 1)תוספתא יבאר
מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים חמשה לו היו ואם בהמה, מעשר במנין,1)מפרישין וטעה המונה יבאר

וטעה. שליח והעושה נתקדש, בהמה.2)אם מעשר להפריש וכו'.3)כדי והשישי השביעי כלומר,4)כלומר,
וכו'. והארבעהֿעשר בהמה.5)השלושהֿעשר מעשר שלפעמים 6)בקדושת ג הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים שהם

קדוש. שאינו - עשירי לי"א קרא תשיעי 7)אם ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר
שאני  יכול רש"י), - עשירי קראו ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה העשירי
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עּׂשירי  עּׂשר ולאחד -8ּתׁשיעי ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מקּדׁשים. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן

ּבמּומֹו,·. נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מעּׂשר  ׁשלמים 9והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד וטעּון 10, . ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּכׁשלמים  ּתמּורה 11נסכים עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהּוא 12, מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

ּכתמּורה  הּמֹונה 13עצמֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל הּבהמֹות; ּבעל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא
העּׂשירי  אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ּבין ּבּתׁשיעי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד  לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו ׁשּלא ּבלבד; ,14הּוּדאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכראּוי  לקּדׁש .15אּלא ְֵֶַָָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
עּׂשירי  לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא

מעליו  עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי העּׂשירי .16ׁשהרי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אחד ו  ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא העּׂשירי יצא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֹֹ

עּׂשירי  ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, אּלא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָעּׂשר

ּפי  על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעּׂשירי נתקּדׁש, לא -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מעליו  עּׂשירי ׁשם עקר ולא הֹואיל עּׂשירי, קראהּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשּלא

מקּדׁש עּׂשר אחד אין -17. ְֵַַָָָֻ
ׁשניהם „. ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו

מקּדׁשין 18עּׂשירי  ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ויאכלּו19ּבין , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
קרבין  ואינן עּׂשר 20ּבמּומן ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

עּׂשר  ואחד עּׂשירי הרי - עּׂשירי קראן אם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכאחד:
ּבזה  זה ּבׁשלמים 21מערבים ׁשּנתערב מעּׂשר ּכמֹו והם ,22 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבמּומן  ּפסּולי 23ׁשּיאכלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
קראן  ואם העּׂשירי 24הּמקּדׁשין; הרי - עּׂשר אחד ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ

ּבזה  זה מערבין ּבמּומן 25והחּלין ויאכלּו ,26. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
וׁשני ‰. ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

עּׂשירי  זּוג ּומקּדׁש זּוג זּוג הּכל מֹונה זה הרי וכן 27- . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַֹ
חמּׁשה  אֹו ופעם ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ׁשלׁשה מנאן ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָאם

העּׂשירית  הּכת מקּדׁש - .28חמּׁשה ְֲֲִִִֵַַַָָ
.Âּבּתחּל אחד יצאּו ּומנאן ׁשנים הּׁשליׁשי 29ה וקרא , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
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לו  בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב שמיני אף מרבה
שהם  עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין עצמו, הוא (כלומר,

ומלאחריו). מלפניו לעשירי, שהו 8)סמוכים לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא אם כלומר, אפילו אלא קדוש, א
מפני  האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי, מעשר.9)שקראם של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
לשלמים".10) עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

יאכל  אלא שלמים קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן
האחד",11)במומו). לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר שנאמר ממה נלמד

שלמים. שקרב מעשר של עשר אחד זה כלום.12)ו"האחד" אינו - זו תמורת שתהא אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
תמורה.13) עושה תמורה לכהן,14)ואין ליתנם שצריך והשוק, החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,

שם. רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך בזה מפסיד הוא את 15)ובתשיעי
לקלקל). ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן "זה 16)העשירי. שם משנה

מקודש". עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל "זה 17)הכלל במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא
ואמר  י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל הכלל

מקודש". י"א אין זה 18)עשירי, מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא לשניהם דברי קרא שהרי קדושים ושניהם בזה
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה למעלה וראה תשיעי,19)עשירי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא

מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין וחולין עשירי
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי

ומשום 20)כלל. ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
במומם. ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע אף 21)שלא והעובד והגוזז בוודאי קדושים ושניהם

שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם שלמים.22)באחד קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר כדין 23)שהרי פדיון, וצריך
אסור  נתערבו אם - נתערבו כשלא להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי אף קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי
ואינם  ושוק חזה הרמת טעונים שלמים אבל לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו בהמה מעשר שהרי להקריבם,
מביאים  אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא מצויים כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון לכהנים אלא נאכלים

הפסול. לבית כאחד.24)קדשים שיצאו ולאחדֿעשר חולין 25)לעשירי הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
עשירי. קראו לא שהרי שתי 26)גמור רבינו כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין פדיון, צריך אין וכאן

פדיון. לעניין שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות שתי את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות
מו 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. אבל ושניהם שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם נה

אלא  אחת כיחידה זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים", "שניים ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש
וכו'.28)כשניים. חמישה של או שלושה של העשירית הכת אחת.29)כלומר, יחידה בתור אותם מנה כלומר,
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הרי  - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ׁשּנתערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטלאים
הּמעּׂשר  מן ּפטּורין הּוא.83ּכּלן ספק מהן אחד ׁשּכל , ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היּו‡. מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא  מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש מאה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוּׂשה? ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹועֹוּׂשה
הּטלאים  ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ מעמיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָואּמֹותיהן
יעבר  אׁשר ּכל ׁשּנאמר: לקראתן; הּדיר מן ויצאּו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולן
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר - הּׁשבט ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּתחת
אֹותן  ּומֹונה מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּוכׁשּיצאּו
ּבין  - עּׂשירי והּיֹוצא ט'; ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ְְֲִִֵֵֵֶַּבׁשבט:
ּבסקרא  סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָזכר
מנאן  ולא ּבסקרא סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואֹומר:
מעּׂשר; אּלּו הרי - עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
זה  הרי - עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל

ֲֵַמעּׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל מצרף ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלים
ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעּׂשר. מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפטּורין

מיל. עּׂשר ִִָָָׁשּׁשה
עּׂשר ה ‚. ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה יּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָ

מּכאן  ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָמיל
לּדיר  נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד מּכאן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָותׁשעה

ְְִֵַלהתעּׂשר.
על „. הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן.
מׁשמע  - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: הּכבּׂשים; ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם אחד, צאן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל

הּנֹולדים ‰. על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְִִִִֵַַַַָָָָאין
מן  הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם אחרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשנה
ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן על ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחדׁש
ּבהמה  עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּיצא
הּקדׁשים, חמרת מּפני מעּׂשר, זה הרי - ׁשנה על ְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשנה
ּבפרּוׁש ּבהמה מעּׂשר על ּתֹורה הקּפידה לא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשנה. ׁשנה ְִֶֶָָָָׁשּיהיה

.Â ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכל
נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין - ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָּבאלּול
ּבאחד  וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ּבעּׂשרים טלאים ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָחמּׁשה
הרי  - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו מצטרפין. אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָּבתׁשרי

להתעּׂשר. לּדיר נכנסים ּובּתּה ְְְִִִִִִֵַַָָהיא
.Êמּמּנּו לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

למּכר  מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻעד
קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹולׁשחט

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַָָויאכל
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
קדם  עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר חמּׁשה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּביֹום
מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ּוביֹום ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעצרת,
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. מעּׂשר גרן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
ׁשלׁשים  ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ּביֹום ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר מּספירת ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹוחמּׁשה
הּבהמֹות  ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות קבעּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָולּמה
קדם  למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים. לעֹולי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמצּויֹות
ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר נמנעים היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר,

הּמצוה. ְְֲִַַָויעּׂשּו
.Ë למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָֹהכניס

מעּׂשרה  ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עּׂשירי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן מּניחן זה  הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹויתעּׂשרּו
יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב - ּבּמנין ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיּׁשארּו

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לּדיר ‡. צאן והּוא 2הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ

אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמֹונה
מּמּנּו אֹו3לׁשּלמּטה עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו עּׂשירי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנּו נתקּדׁשּו4ׁשּלמעלה לא - קרא 5עּׂשירי אם אבל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

עּׂשר  לאחד אֹו זה 6לּתׁשיעי ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
נׁשמע  הּקּבלה מּפי למעּׂשר 7הלכה מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּלפניהם  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
ולעּׂשירי  עּׂשירי לּתׁשיעי קרא אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשּלאחריהם.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יד.83) הלכה פ"ח להלן וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב פ"ז: בכורות כיצד 1)תוספתא יבאר
מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים חמשה לו היו ואם בהמה, מעשר במנין,1)מפרישין וטעה המונה יבאר

וטעה. שליח והעושה נתקדש, בהמה.2)אם מעשר להפריש וכו'.3)כדי והשישי השביעי כלומר,4)כלומר,
וכו'. והארבעהֿעשר בהמה.5)השלושהֿעשר מעשר שלפעמים 6)בקדושת ג הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים שהם

קדוש. שאינו - עשירי לי"א קרא תשיעי 7)אם ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר
שאני  יכול רש"י), - עשירי קראו ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה העשירי

zexeka zekld - zepaxw xtq - fenz '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשירי  עּׂשר ולאחד -8ּתׁשיעי ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מקּדׁשים. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן

ּבמּומֹו,·. נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מעּׂשר  ׁשלמים 9והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד וטעּון 10, . ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּכׁשלמים  ּתמּורה 11נסכים עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהּוא 12, מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

ּכתמּורה  הּמֹונה 13עצמֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל הּבהמֹות; ּבעל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא
העּׂשירי  אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ּבין ּבּתׁשיעי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד  לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו ׁשּלא ּבלבד; ,14הּוּדאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכראּוי  לקּדׁש .15אּלא ְֵֶַָָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
עּׂשירי  לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא

מעליו  עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי העּׂשירי .16ׁשהרי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אחד ו  ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא העּׂשירי יצא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֹֹ

עּׂשירי  ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, אּלא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָעּׂשר

ּפי  על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעּׂשירי נתקּדׁש, לא -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מעליו  עּׂשירי ׁשם עקר ולא הֹואיל עּׂשירי, קראהּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשּלא

מקּדׁש עּׂשר אחד אין -17. ְֵַַָָָֻ
ׁשניהם „. ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו

מקּדׁשין 18עּׂשירי  ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ויאכלּו19ּבין , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
קרבין  ואינן עּׂשר 20ּבמּומן ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

עּׂשר  ואחד עּׂשירי הרי - עּׂשירי קראן אם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכאחד:
ּבזה  זה ּבׁשלמים 21מערבים ׁשּנתערב מעּׂשר ּכמֹו והם ,22 ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבמּומן  ּפסּולי 23ׁשּיאכלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
קראן  ואם העּׂשירי 24הּמקּדׁשין; הרי - עּׂשר אחד ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ

ּבזה  זה מערבין ּבמּומן 25והחּלין ויאכלּו ,26. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
וׁשני ‰. ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

עּׂשירי  זּוג ּומקּדׁש זּוג זּוג הּכל מֹונה זה הרי וכן 27- . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַֹ
חמּׁשה  אֹו ופעם ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ׁשלׁשה מנאן ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָאם

העּׂשירית  הּכת מקּדׁש - .28חמּׁשה ְֲֲִִִֵַַַָָ
.Âּבּתחּל אחד יצאּו ּומנאן ׁשנים הּׁשליׁשי 29ה וקרא , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
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לו  בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב שמיני אף מרבה
שהם  עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין עצמו, הוא (כלומר,

ומלאחריו). מלפניו לעשירי, שהו 8)סמוכים לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא אם כלומר, אפילו אלא קדוש, א
מפני  האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי, מעשר.9)שקראם של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
לשלמים".10) עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

יאכל  אלא שלמים קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן
האחד",11)במומו). לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר שנאמר ממה נלמד

שלמים. שקרב מעשר של עשר אחד זה כלום.12)ו"האחד" אינו - זו תמורת שתהא אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
תמורה.13) עושה תמורה לכהן,14)ואין ליתנם שצריך והשוק, החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,

שם. רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך בזה מפסיד הוא את 15)ובתשיעי
לקלקל). ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן "זה 16)העשירי. שם משנה

מקודש". עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל "זה 17)הכלל במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא
ואמר  י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל הכלל

מקודש". י"א אין זה 18)עשירי, מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא לשניהם דברי קרא שהרי קדושים ושניהם בזה
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה למעלה וראה תשיעי,19)עשירי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא

מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין וחולין עשירי
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי

ומשום 20)כלל. ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
במומם. ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע אף 21)שלא והעובד והגוזז בוודאי קדושים ושניהם

שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם שלמים.22)באחד קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר כדין 23)שהרי פדיון, וצריך
אסור  נתערבו אם - נתערבו כשלא להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי אף קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי
ואינם  ושוק חזה הרמת טעונים שלמים אבל לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו בהמה מעשר שהרי להקריבם,
מביאים  אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא מצויים כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון לכהנים אלא נאכלים

הפסול. לבית כאחד.24)קדשים שיצאו ולאחדֿעשר חולין 25)לעשירי הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
עשירי. קראו לא שהרי שתי 26)גמור רבינו כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין פדיון, צריך אין וכאן

פדיון. לעניין שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות שתי את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות
מו 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. אבל ושניהם שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם נה

אלא  אחת כיחידה זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים", "שניים ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש
וכו'.28)כשניים. חמישה של או שלושה של העשירית הכת אחת.29)כלומר, יחידה בתור אותם מנה כלומר,
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הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה ׁשני, אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
ּבמּומן  ויאכלּו מקּדׁשין, והעּׂשירי -30הּתׁשיעי הּתׁשיעי . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻ

ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העּׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עּׂשר  לאחד והּקֹורא עּׂשר, אחד הּוא עּׂשירי ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש - ׁשּבארנּו31עּׂשירי ּכמֹו ,32. ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא עּׂשירי, ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָמנאן

הרי  - אחת ּומנה העּׂשירי ׁשּיצא עד ּתׁשיעי, ואמר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני
נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי קדׁש, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹזה

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העּׂשירי ונׁשאר עּׂשירי לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ּבמּומֹו ּפי 33יאכל על אף מעּׂשר, ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

בררֹו ולא יצא מת 34ׁשּלא נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּׁשמֹונה  וכל ּבמּומֹו, יאכל הּתׁשיעי - ּבּדיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהעּׂשירי
עּׂשירי  נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ונמנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּיצאּו
ּפֹוטר. הראּוי ׁשהּמנין ׁשּיצא, קדם מת אּלא לּקרב ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלהן

.Ë מת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר טלאים עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
הּמנּויין  מן ּומקּדׁש35אחד ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ּתׁשעה עּׂש אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על אף .36ירי, ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ׁשּנמנּו37מת אּלּו -38 ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּפי  על אף ּפֹוטר למעּׂשר הראּוי ׁשהּמנין מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּפטּורין,
הּדיר  ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליהן, הפריׁש 39ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

לאחרים  ׁשּיצטרפּו עד אחר לגרן ׁשהיּו40מּניחן מי וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ארּבעה  ויצאּו לּדיר, והכניסן טלאים עּׂשר ארּבעה 41לֹו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשה  ויצאּו זה, ּבפתח אחר,42ּומנאן ּבפתח ּומנאן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הארּבעה  יצאּו אם הּדיר: ּבתֹו ארּבעה ׁשם ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָונׁשארּו
מהן  נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשארים

ּפטּורין 43אחד  ּתחּלה 44וכּלן ׁשּיצאּו הארּבעה ׁשאֹותן ; ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּפטרן  הראּוי מנין ראׁשֹון אּלּו45מּפתח יצאּו ואם . ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
הארּבעה  ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהארּבעה
ואֹותן  ּבּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּתחּלה
אחד  ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני ּבפתח אחריהן ׁשּיצאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשּׁשה
ּבּדיר  ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעּׂשר, הראּוי מנין נמנה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהן
הארּבעה  אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאחרים
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו,

הראּוי  ארּבעה 46מנין יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
אם  ׁשּׁשה: ׁשם ונׁשארּו ׁשני מּפתח וארּבעה זה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהן נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו

ּפטּורין  וכּלן הּׁשּׁשה 47מעּׂשר יצאּו ואם ּבׁשני ; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ
והּׁשמֹונה 48הּפתחים  אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מהן  ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיצאּו
ׁשהרי  ּולעּׂשר, עּׂשרה עליו להׁשלים הראּוי מנין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנמנּו

הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ְְִִִִַָָָָׁשּׁשה
.‡Èויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְִִִַָָָָָָהיּו

האחרֹון  נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה ּבפתח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשעה
מעּׂשר  הּתׁשעה 49לׁשם ׁשאֹותן ּפטּורין; מנין 50וכּלן נמנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

.51הראּוי  ָָ
.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא הרי -ְְֲֵָָָָ
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה 

ׁשּבת  ליל אחר 52ׁשחׁשכה מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.ָּכ

.„È וקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
הּמנּויין  מן לא 53אחד ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
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קריבים 30) שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש (וכן רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן במשנה שם
לבעלים. במומן ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים ידי 31)ואינם על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן

ממנו. עשירי שם קרב 32)כך העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם פי על ואף בֿג, הלכות למעלה
מהתחלה  המניין כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי שינה אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר

במומם. נאכלים אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, מהבהמה 33)ועד עשירי שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום לעשירי.34)העשירית. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא אלה 35)פירוש כלומר,

להימנות. הדיר מן חיים.36)שיצאו עשרה הדיר בתוך היו שמקודם מהדיר 37)כיוון יצאו שטרם אלה כלומר,
במניין.38)להימנות. יצאו.39)שיצאו לא עשרה.40)שעדיין ביחד ויהיו המעשר מן נפטרו לא שעדיין

אם 42)בראשונה.41) בדיר, ארבעה ונשארו השני, בפתח הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל בשנייה,
אבל  אחר, לגורן מצטרפים הראשונים והארבעה פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח דרך שנשארו אלו יצאו
לגורן  מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים והארבעה פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו או בדיר נשארו אם

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43)אחר. מספיק 45)כל מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו אחר שהרי
כדין. מניין והם אחד בפתח יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר השישה 46)למניין, שהרי עשרה, שם היו שלא

שני. מפתח זה לפני פטורין 47)יצאו השני מהפתח שיצאו והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח מהעשרה שהרי
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו שיצאו שבעת הראוי, מניין לשניים 48)משום השישה שנחלקו

השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת מהששה, הראשונים שני שהוא,49)ויצאו פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מעשר. מפתחם.50)והוא יצא לא שהעשירי אותן לעשרה.51)כלומר, לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

המניין.52) בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא משום טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר נח:53)שאסור שם משנה
כך  ואחר העשירי וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ

ה  מן אחד עשירי קפץ שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ספק  מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹנמנּו
ׁשּקפץ  הּמנּוי הּוא ּבארנּו54אם ּוכבר אחר, ׁשּכל אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפטּורין. ְְִִַהּמנּויין
.ÂË העּׂשירּיים מן אחד ירעּו55קפץ ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻ

מּום  ּבהן ׁשּיּפל ּבמּומן 56עד .57ויאכלּו ְְְִֵֶֶַָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו

-zFpAxTxtq
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א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשּיקריב
חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיקריב
ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ויביא לֹו ׁשּיּודע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
וזהּו ידּועֹות. עברֹות על אׁשם החֹוטא ׁשּיקריב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָג)
עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב ד) וּדאי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר היה אם ְְְִִִִֵָָָָָָָידּועֹות.
ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן הּנקרא וזהּו האיפה. עּׂשירית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן הּסנהדרין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיקריבּו

החמּורֹות. מן ְֲִַַַּבאחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ּבׁשגגה ‡. העֹובר תעּׂשה 2ּכל לא מּמצֹות אחת 3על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

מעּׂשה  ּבּה ּכרת 4ׁשּיׁש עליה חּיב 5ׁשחּיבין זה הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חּטאת  קרּבן על 6להקריב חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

.7ׁשגגתֹו ְִָ
ּכ·. זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה על וכל חּיבין - רת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חּטאת  מגּדף 8ׁשגגתּה עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ּומבּטל 9, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפסח 10מילה  והּמילה 11וקרּבן הּפסח ׁשהן 12. מּפני - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לא  ׁשגגת על אּלא מביאין אין וחּטאת עּׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמצֹות
מצֹות 13תעּׂשה  מּכל אחת ׁשּנאמר: לא 14, אׁשר יי ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

מעּׂשה 15תעּׂשינה  ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף ונאמר:16; , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשגגה  מעּׂשה 17לעּׂשה ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא -18,לפיכ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
נסקל  - מזיד היה מן 19ואם ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם , ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָ

ּבעּׂשתּה20הּקרּבן  ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא לפי , ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.21אחת  ַַ
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הראוי. במניין שהעשירי 54)שנפטרו יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד יהיה

ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא נאמר בקדושת 55)שהרי שנתקדשו מאלו אחד
בהמה. המעשר.56)מעשר הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל בו 57)שעל לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

ויורד.1)כלום. עולה וקרבן קבועה חטאת היא ומה כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר שנעלם 2)יבאר
שהוא  - ד בהלכה להלן המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים: בשני אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו
כגון: עבירה, שזוהי לו נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים ידע לא אבל אסור שהוא שידע או מותר,

שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו, או אמו שהיא ידע ולא אשה על שיש 3)הבא מצוותֿעשה למעט
להלן. ראה כרת, ב).4)בהן הלכה (להלן מגדף מיתת 5)למעט עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות בזדון. עליה עבר אם

כרת. עליה חייבים שאז והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה עבר אם (ויקרא 6)ביתֿדין, שנאמר
קרבנו  והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כזֿכח): ד,
הרי  בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו, (במדבר ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
ובספרא  ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות מעשה בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב שאינו
תורת  ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים יכול תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת (ויקרא
זדונו  על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה בעבודהֿזרה: בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה אחת

חטאת". שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל הרי 7)כרת כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: שם.8)כבר וספרא שם, בכריתות מהלכות 9)משנה בפ"ב ראה השם, את מברך הוא

ז. הלכה זרה ביטל 10)עבודה - במזיד עצמו מל לא ואם לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא תינוק
ההיא  הנפש ונכרתה ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר כמו כרת, שחייב מצותֿעשה,
עצמו). למול חיוב עליו שיש ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב אינו ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה",

אשר 11) "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח. קרבן הקרבת מצות שביטל
כשלא  בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב אינו - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא ובדרך טהור הוא

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן להקריב מחויב שהוא וכגון 12)ידע מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם אף
כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח בערב עצמו את הלכה 13)שטמא דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' וספרא ג. כריתות

מכל 14)ה). "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש לענין שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון, כן
סופר. טעות והיא שם.15)מצות" בלחםֿמשנה).16)ספרא וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות במשנה כחכמים

מעשה.17) עלֿידי הלאו על ג.18)שיעבור הלכה א פרק שם ובספרא במשנה, אם 19)שם והיינו להיות. צריך כן
הוקשה  וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב, (שמות שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו

להשתחוואה. עקיבא.20)אמירה כר' ולא חכמים, דעת לפי סג. בשגגה",21)סנהדרין "לעשות רבינו כתב למעלה
המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני
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הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה ׁשני, אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
ּבמּומן  ויאכלּו מקּדׁשין, והעּׂשירי -30הּתׁשיעי הּתׁשיעי . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻ

ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העּׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עּׂשר  לאחד והּקֹורא עּׂשר, אחד הּוא עּׂשירי ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש - ׁשּבארנּו31עּׂשירי ּכמֹו ,32. ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא עּׂשירי, ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָמנאן

הרי  - אחת ּומנה העּׂשירי ׁשּיצא עד ּתׁשיעי, ואמר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני
נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי קדׁש, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹזה

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העּׂשירי ונׁשאר עּׂשירי לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ּבמּומֹו ּפי 33יאכל על אף מעּׂשר, ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

בררֹו ולא יצא מת 34ׁשּלא נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּׁשמֹונה  וכל ּבמּומֹו, יאכל הּתׁשיעי - ּבּדיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהעּׂשירי
עּׂשירי  נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ונמנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּיצאּו
ּפֹוטר. הראּוי ׁשהּמנין ׁשּיצא, קדם מת אּלא לּקרב ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלהן

.Ë מת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר טלאים עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
הּמנּויין  מן ּומקּדׁש35אחד ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ּתׁשעה עּׂש אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על אף .36ירי, ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ׁשּנמנּו37מת אּלּו -38 ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּפי  על אף ּפֹוטר למעּׂשר הראּוי ׁשהּמנין מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּפטּורין,
הּדיר  ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליהן, הפריׁש 39ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

לאחרים  ׁשּיצטרפּו עד אחר לגרן ׁשהיּו40מּניחן מי וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ארּבעה  ויצאּו לּדיר, והכניסן טלאים עּׂשר ארּבעה 41לֹו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשה  ויצאּו זה, ּבפתח אחר,42ּומנאן ּבפתח ּומנאן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הארּבעה  יצאּו אם הּדיר: ּבתֹו ארּבעה ׁשם ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָונׁשארּו
מהן  נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשארים

ּפטּורין 43אחד  ּתחּלה 44וכּלן ׁשּיצאּו הארּבעה ׁשאֹותן ; ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּפטרן  הראּוי מנין ראׁשֹון אּלּו45מּפתח יצאּו ואם . ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
הארּבעה  ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהארּבעה
ואֹותן  ּבּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּתחּלה
אחד  ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני ּבפתח אחריהן ׁשּיצאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשּׁשה
ּבּדיר  ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעּׂשר, הראּוי מנין נמנה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהן
הארּבעה  אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאחרים
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו,

הראּוי  ארּבעה 46מנין יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
אם  ׁשּׁשה: ׁשם ונׁשארּו ׁשני מּפתח וארּבעה זה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהן נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו

ּפטּורין  וכּלן הּׁשּׁשה 47מעּׂשר יצאּו ואם ּבׁשני ; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ
והּׁשמֹונה 48הּפתחים  אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מהן  ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיצאּו
ׁשהרי  ּולעּׂשר, עּׂשרה עליו להׁשלים הראּוי מנין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנמנּו

הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ְְִִִִַָָָָׁשּׁשה
.‡Èויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְִִִַָָָָָָהיּו

האחרֹון  נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה ּבפתח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשעה
מעּׂשר  הּתׁשעה 49לׁשם ׁשאֹותן ּפטּורין; מנין 50וכּלן נמנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

.51הראּוי  ָָ
.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא הרי -ְְֲֵָָָָ
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה 

ׁשּבת  ליל אחר 52ׁשחׁשכה מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.ָּכ

.„È וקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
הּמנּויין  מן לא 53אחד ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
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קריבים 30) שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש (וכן רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן במשנה שם
לבעלים. במומן ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים ידי 31)ואינם על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן

ממנו. עשירי שם קרב 32)כך העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם פי על ואף בֿג, הלכות למעלה
מהתחלה  המניין כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי שינה אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר

במומם. נאכלים אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, מהבהמה 33)ועד עשירי שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום לעשירי.34)העשירית. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא אלה 35)פירוש כלומר,

להימנות. הדיר מן חיים.36)שיצאו עשרה הדיר בתוך היו שמקודם מהדיר 37)כיוון יצאו שטרם אלה כלומר,
במניין.38)להימנות. יצאו.39)שיצאו לא עשרה.40)שעדיין ביחד ויהיו המעשר מן נפטרו לא שעדיין

אם 42)בראשונה.41) בדיר, ארבעה ונשארו השני, בפתח הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל בשנייה,
אבל  אחר, לגורן מצטרפים הראשונים והארבעה פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח דרך שנשארו אלו יצאו
לגורן  מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים והארבעה פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו או בדיר נשארו אם

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43)אחר. מספיק 45)כל מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו אחר שהרי
כדין. מניין והם אחד בפתח יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר השישה 46)למניין, שהרי עשרה, שם היו שלא

שני. מפתח זה לפני פטורין 47)יצאו השני מהפתח שיצאו והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח מהעשרה שהרי
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו שיצאו שבעת הראוי, מניין לשניים 48)משום השישה שנחלקו

השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת מהששה, הראשונים שני שהוא,49)ויצאו פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מעשר. מפתחם.50)והוא יצא לא שהעשירי אותן לעשרה.51)כלומר, לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

המניין.52) בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא משום טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר נח:53)שאסור שם משנה
כך  ואחר העשירי וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ

ה  מן אחד עשירי קפץ שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה
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ספק  מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹנמנּו
ׁשּקפץ  הּמנּוי הּוא ּבארנּו54אם ּוכבר אחר, ׁשּכל אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפטּורין. ְְִִַהּמנּויין
.ÂË העּׂשירּיים מן אחד ירעּו55קפץ ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻ

מּום  ּבהן ׁשּיּפל ּבמּומן 56עד .57ויאכלּו ְְְִֵֶֶַָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו
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א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשּיקריב
חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיקריב
ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ויביא לֹו ׁשּיּודע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
וזהּו ידּועֹות. עברֹות על אׁשם החֹוטא ׁשּיקריב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָג)
עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב ד) וּדאי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר היה אם ְְְִִִִֵָָָָָָָידּועֹות.
ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן הּנקרא וזהּו האיפה. עּׂשירית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן הּסנהדרין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיקריבּו

החמּורֹות. מן ְֲִַַַּבאחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ּבׁשגגה ‡. העֹובר תעּׂשה 2ּכל לא מּמצֹות אחת 3על ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

מעּׂשה  ּבּה ּכרת 4ׁשּיׁש עליה חּיב 5ׁשחּיבין זה הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חּטאת  קרּבן על 6להקריב חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

.7ׁשגגתֹו ְִָ
ּכ·. זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה על וכל חּיבין - רת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חּטאת  מגּדף 8ׁשגגתּה עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ּומבּטל 9, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפסח 10מילה  והּמילה 11וקרּבן הּפסח ׁשהן 12. מּפני - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לא  ׁשגגת על אּלא מביאין אין וחּטאת עּׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹמצֹות
מצֹות 13תעּׂשה  מּכל אחת ׁשּנאמר: לא 14, אׁשר יי ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

מעּׂשה 15תעּׂשינה  ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף ונאמר:16; , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשגגה  מעּׂשה 17לעּׂשה ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא -18,לפיכ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
נסקל  - מזיד היה מן 19ואם ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם , ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָָ

ּבעּׂשתּה20הּקרּבן  ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא לפי , ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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הראוי. במניין שהעשירי 54)שנפטרו יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד יהיה

ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא נאמר בקדושת 55)שהרי שנתקדשו מאלו אחד
בהמה. המעשר.56)מעשר הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל בו 57)שעל לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

ויורד.1)כלום. עולה וקרבן קבועה חטאת היא ומה כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר שנעלם 2)יבאר
שהוא  - ד בהלכה להלן המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים: בשני אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו
כגון: עבירה, שזוהי לו נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים ידע לא אבל אסור שהוא שידע או מותר,

שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו, או אמו שהיא ידע ולא אשה על שיש 3)הבא מצוותֿעשה למעט
להלן. ראה כרת, ב).4)בהן הלכה (להלן מגדף מיתת 5)למעט עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות בזדון. עליה עבר אם

כרת. עליה חייבים שאז והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה עבר אם (ויקרא 6)ביתֿדין, שנאמר
קרבנו  והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כזֿכח): ד,
הרי  בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו, (במדבר ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
ובספרא  ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות מעשה בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב שאינו
תורת  ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים יכול תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת (ויקרא
זדונו  על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה בעבודהֿזרה: בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה אחת

חטאת". שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל הרי 7)כרת כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: שם.8)כבר וספרא שם, בכריתות מהלכות 9)משנה בפ"ב ראה השם, את מברך הוא

ז. הלכה זרה ביטל 10)עבודה - במזיד עצמו מל לא ואם לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא תינוק
ההיא  הנפש ונכרתה ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר כמו כרת, שחייב מצותֿעשה,
עצמו). למול חיוב עליו שיש ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב אינו ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה",

אשר 11) "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח. קרבן הקרבת מצות שביטל
כשלא  בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב אינו - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא ובדרך טהור הוא

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן להקריב מחויב שהוא וכגון 12)ידע מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם אף
כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח בערב עצמו את הלכה 13)שטמא דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' וספרא ג. כריתות

מכל 14)ה). "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש לענין שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון, כן
סופר. טעות והיא שם.15)מצות" בלחםֿמשנה).16)ספרא וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות במשנה כחכמים

מעשה.17) עלֿידי הלאו על ג.18)שיעבור הלכה א פרק שם ובספרא במשנה, אם 19)שם והיינו להיות. צריך כן
הוקשה  וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב, (שמות שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו

להשתחוואה. עקיבא.20)אמירה כר' ולא חכמים, דעת לפי סג. בשגגה",21)סנהדרין "לעשות רבינו כתב למעלה
המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני



zebbyקלב zekld - zepaxw xtq - fenz '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרתֹות ‚. ׁשּבארנּו22ּכל ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ,23ׁשּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
חּטאת  מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד עבר ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאם

קדׁש24קבּועה  ׁשאכל מּטמא חּוץ ׁשּנכנס 25. וטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אּלא 26לּמקּדׁש קבּועה חּטאת מביאין אין ׁשּׁשניהם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ויֹורד  עֹולה ׁשּיתּבאר 27קרּבן ּכמֹו ,28. ְְְְִֵֵֶֶָָָ
הּבהמה „. מן הּבאה היא קבּועה ,30ּבלבד 29חּטאת ְְְִִִֵַַַַָָָָָ

אם  אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ע ֹולה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוקרּבן
מביא  - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא - עׁשיר ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָהיה

האיפה 31עֹוף  עּׂשירית ׁשּיתּבאר 32אֹו ּכמֹו נמצאת 33, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
חּטאת  ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמד,

וׁשלׁש ארּבעים אּמֹו34קבּועה על הּבא א) הן: ואּלּו .35. ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
אׁשּתֹו אם על הּבא אּמּה36ב) אם על הּבא ג) ד)37. . ְִִֵֵַַַַָָָ

אביה  אם על ּבּתֹו38הּבא על הּבא ה) ּבת 39. על הּבא ו) . ִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבת על הּבא ז) אׁשּתֹו40ּבּתֹו. ּבת על הּבא ח) ט)41. . ְְִִַַַַַַָָ

ּבת  על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על על 42ּבנּההּבא הּבא יא) . ְִַַַַַַַַָָָָָ
אביו 43אחֹותֹו אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא יב) .44. ֲֲִִֵֶֶַַַָָ
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כרת.22) עליהם שחייבים פסח.23)איסורים קרבן ומבטל מילה מבטל מגדף, ב: הלכה הלכה 24)למעלה להלן ראה
קבועה. חטאת היא מה (ויקרא 25)ד, שנאמר כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב קדשים בשר אכל

וראה  יד: (מכות מעמיה" ההיא הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז,
אשר  איש כל לדורותיכם אליהם "אמור ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה ורש"י ה). הלכה פ"י להלן

ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו וגו' הקדשים אל וגו' ולפנים,26)יקרב ישראל עזרת מפתח היינו
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב כמו יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב - במזיד כן עשה שאילו
"כל  יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת הנוגע

ב). ויורד.27)כריתות עולה קרבן הוא מה ד, הלכה להלן וראה שם. בכריתות שמה 28)משנה ה. הלכה פ"י להלן
נכנס  זה כשטמא המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו ונעלמה נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב

ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או בעבודהֿזרה,29)למקדש מביא בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט בין ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ולא 30)ואיזו העוף מן ולא

ויורד. עולה כקרבן הסולת יונה.31)מן בני שני או תורים, לעוף.32)שתי גם משגת ידו כשאין להלן 33)סולת,
ד. הלכה רבינו 34)פ"י ואילו לאחת, ובתה" "אשה מונה שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם) במשנה

(לחםֿמשנה). בנה בת בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה": "אשה בכלל שם.35)מפרט במשנה
אם  ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת היתה אם ובין
היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא שנאמר אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו, אנוסת היתה
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות פרשת בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם כרת וחייב
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת חייב - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה

ב). הלכה (למעלה לא 36)קבועה ובתה אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על "הבא שם במשנה חמותו,
הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), (שם, העריות ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב אשתו,37)תגלה", של

נשא  אם בין הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר
בפ"א  ראה סופרים, מדברי שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה בת נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה

ו. הלכה אישות ואין 38)מהלכות וגו' ערותה" לגלות תקח לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם): שנאמר
למי. קדם מי שהיא 39)נפק"מ ובין שתים, וחייב ובתה" "אשה בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא בין

התורה  מן עליו היא אסורה - בתורה מפורש זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין, מן אשתו (ואינה מאנוסתו
וכריתות  ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו, הלכה ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת בת אם בקלֿוחומר:

מגזירהֿשוה. גם אותה למדו ועוד) ובת 40)ה. בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו בין לו, שנולדו ובנו ובתו
כמפורש  במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך בת או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן) ראה בנה,

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם כט), לא 41)(שם, ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה היא אם אף
שתים, חייב בתו היא ואם במזיד תגלה", כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה משום ואחת בתו משום אחת

כנ"ל. בשוגג בת 42)וחטאת את תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם והבן הבת אם אף אשתו. של
בתו. בת משום ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא ואם וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה

ובין 43) הנישואין, בדרך לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן וכמו מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בת  אחותך "ערות ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו והיתה אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות
גם  שתים, חייב הוא הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ, מולדת או בית מולדת אמך, בת או אביך

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות וראה שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות נשואת 44)משום אשת בת כלומר,
אחותו  ערות משום גם וחייב ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך אשת בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו,
משום  ולא אחותו, ערות משום אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם). ביאה איסורי בהלכות (ראה שלמעלה

כאשתו. אינה שאנוסתו אביו, אשת בת אחותו ערות
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אּמֹו אחֹות על הּבא יד) אביו. אחֹות על הּבא טו)45יג) . ֲֲִִַַַַָָָ
אׁשּתֹו אחֹות על אביו 46הּבא אׁשת על הּבא טז) יז)47. . ְֲִִֵֶַַַַָָָ

אביו  אחי אׁשת על ּבנֹו48הּבא אׁשת על הּבא יח) .49. ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחיו  אׁשת על הּבא איׁש50יט) אׁשת על הּבא כ) .51. ִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנּדה  על הּבא זכר 52כא) עם הּׁשֹוכב כב) הּבא 53. כג) . ִִֵַַַַַָָָָָ

אביו  אביו 54על אחי על הּבא כד) עם 55. הּׁשֹוכב כה) . ֲִִִִֵַַַַָָָ
הּבהמה 56ּבהמה  את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) .57. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

וׁשלׁש עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ּובׁשאר58נמצאּו . ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ
עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָהעברֹות

לּמל60ּבמעּׂשה59זרה מּזרעֹו הּנֹותן ב) ּבעל61. ג) . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ
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ה),45) הלכה שם ביאה איסורי (הלכות עליו ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא ובין במשנה. ב. כריתות
היא". אמך שאר כי תגלה, לא אמך אחות ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך אחות "ערות יבֿיג): (שם, שנאמר

מזנות,46) ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה בין מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו שם. במשנה
תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו מות לאחר אבל

בחייה". עליה ערותה לגלות וגם 47)לצרור אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא אביו בחיי בין אמו, אינה אפילו
(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת איסורי משום כות

אמו, גם היתה  זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא אביך אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
אמו. על בא משום גם דודתך 48)חייב תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם, שנאמר שם, משנה

אמו  אח שהוא בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי אשת אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא".
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם אסורות אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין שנאמר 49)מהאב, שם,

ערותה". תגלה לא היא בנך אשת תגלה לא כלתך "ערות טו): תגלה,50)(שם, לא אחיך אשת טז) (שם, שנאמר שם,
אשת  אחיו, אשת אלו: וכל יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח אחיו שמת וכגון היא", אחיך ערות
בעליהן  בחיי בין נתגרשו, שלא בין שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה עליו הם אביו, אחי ואשת בנו
בשר, שאר משום גם שתים. חייב בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו מאשת (חוץ מותן לאחר בין

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות ראה איש, אשת משום תתן 51)וגם לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם, שנאמר שם,
בה". לטמאה לזרע ערותה".52)שכבתך לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,53)שם,

(פ"א  עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא ואחד היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב) (שם, שנאמר
חטאת  מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה איסורי מהלכות

כריתות. חייבי ככל גם 54)קבועה חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על שעבר מה מלבד
עבר  אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה מבואר נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות משום

א. הלכה פ"ד להלן גם ראה חייב 55)בשוגג, אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על שעבר מה מלבד זה, גם
ש  פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, שתי חייב שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום כריתות 56)ם.גם

תתן  לא בהמה "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא ובין נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
והתראה, עדים בלא במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א ועוף חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך

הכריתות. חייבי ככל חטאת חייב ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי לא 57)ככל "ואשה כג): (שם, שנאמר שם, כריתות
בשוגגת  וחטאת כט), (שם, העריות ככל והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא". תבל לרבעה בהמה לפני תעמוד
(=ובכל  שלמעלה הזכרים של מהפסוק נאסרת האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא הכריתות. חייבי ככל

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך תתן לא ובמגדל 58)בהמה רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
אביו  על הבא  והם: אחר, מצד גם  כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו שלנו הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  משום כרת בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר. עם השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל
הם  החטאות שלחשבון נמצא בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת אזהרה באה לא הדברים ובאותם אחותו. על

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא אינם הכריתות ולמנין וששה, "לא 59)עשרים ה): כ, (שמות שכתוב שם. כריתות
טו, (במדבר שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה תעבדם" ולא להם תשתחוה
לענין  מדבר זה שפסוק אמרו צט. ובסנהדרין בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו ואת בזה ה' דבר "כי לא):
יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה לו שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל ר' דבי דתנא עבודהֿזרה,
אבל  לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה שחשב כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות אחרים" אלהים לך
תעשו  ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר  שנאמר כמו קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה אסרה לא

ככ  שקולה שהיא מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות כל כוכבים",את עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם או 60)ונאמר הקריב או שהשתחווה, וכגון

שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או ניסך
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג המקבל אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
ב. הלכה למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא

ומוסרו 61) זרעו מקצת ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו: כתב ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
שמעביר  הוא הבן ואבי ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן נותנים הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם
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ּכרתֹות ‚. ׁשּבארנּו22ּכל ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ,23ׁשּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
חּטאת  מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד עבר ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאם

קדׁש24קבּועה  ׁשאכל מּטמא חּוץ ׁשּנכנס 25. וטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אּלא 26לּמקּדׁש קבּועה חּטאת מביאין אין ׁשּׁשניהם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ויֹורד  עֹולה ׁשּיתּבאר 27קרּבן ּכמֹו ,28. ְְְְִֵֵֶֶָָָ
הּבהמה „. מן הּבאה היא קבּועה ,30ּבלבד 29חּטאת ְְְִִִֵַַַַָָָָָ

אם  אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ע ֹולה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוקרּבן
מביא  - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא - עׁשיר ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָהיה

האיפה 31עֹוף  עּׂשירית ׁשּיתּבאר 32אֹו ּכמֹו נמצאת 33, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
חּטאת  ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמד,

וׁשלׁש ארּבעים אּמֹו34קבּועה על הּבא א) הן: ואּלּו .35. ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
אׁשּתֹו אם על הּבא אּמּה36ב) אם על הּבא ג) ד)37. . ְִִֵֵַַַַָָָ

אביה  אם על ּבּתֹו38הּבא על הּבא ה) ּבת 39. על הּבא ו) . ִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבת על הּבא ז) אׁשּתֹו40ּבּתֹו. ּבת על הּבא ח) ט)41. . ְְִִַַַַַַָָ

ּבת  על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על על 42ּבנּההּבא הּבא יא) . ְִַַַַַַַַָָָָָ
אביו 43אחֹותֹו אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא יב) .44. ֲֲִִֵֶֶַַַָָ
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כרת.22) עליהם שחייבים פסח.23)איסורים קרבן ומבטל מילה מבטל מגדף, ב: הלכה הלכה 24)למעלה להלן ראה
קבועה. חטאת היא מה (ויקרא 25)ד, שנאמר כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב קדשים בשר אכל

וראה  יד: (מכות מעמיה" ההיא הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז,
אשר  איש כל לדורותיכם אליהם "אמור ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה ורש"י ה). הלכה פ"י להלן

ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו וגו' הקדשים אל וגו' ולפנים,26)יקרב ישראל עזרת מפתח היינו
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב כמו יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב - במזיד כן עשה שאילו
"כל  יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת הנוגע

ב). ויורד.27)כריתות עולה קרבן הוא מה ד, הלכה להלן וראה שם. בכריתות שמה 28)משנה ה. הלכה פ"י להלן
נכנס  זה כשטמא המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו ונעלמה נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב

ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או בעבודהֿזרה,29)למקדש מביא בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט בין ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ולא 30)ואיזו העוף מן ולא

ויורד. עולה כקרבן הסולת יונה.31)מן בני שני או תורים, לעוף.32)שתי גם משגת ידו כשאין להלן 33)סולת,
ד. הלכה רבינו 34)פ"י ואילו לאחת, ובתה" "אשה מונה שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם) במשנה

(לחםֿמשנה). בנה בת בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה": "אשה בכלל שם.35)מפרט במשנה
אם  ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת היתה אם ובין
היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא שנאמר אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו, אנוסת היתה
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות פרשת בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם כרת וחייב
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת חייב - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה

ב). הלכה (למעלה לא 36)קבועה ובתה אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על "הבא שם במשנה חמותו,
הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), (שם, העריות ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב אשתו,37)תגלה", של

נשא  אם בין הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר
בפ"א  ראה סופרים, מדברי שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה בת נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה

ו. הלכה אישות ואין 38)מהלכות וגו' ערותה" לגלות תקח לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם): שנאמר
למי. קדם מי שהיא 39)נפק"מ ובין שתים, וחייב ובתה" "אשה בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא בין

התורה  מן עליו היא אסורה - בתורה מפורש זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין, מן אשתו (ואינה מאנוסתו
וכריתות  ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו, הלכה ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת בת אם בקלֿוחומר:

מגזירהֿשוה. גם אותה למדו ועוד) ובת 40)ה. בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו בין לו, שנולדו ובנו ובתו
כמפורש  במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך בת או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן) ראה בנה,

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם כט), לא 41)(שם, ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה היא אם אף
שתים, חייב בתו היא ואם במזיד תגלה", כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה משום ואחת בתו משום אחת

כנ"ל. בשוגג בת 42)וחטאת את תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם והבן הבת אם אף אשתו. של
בתו. בת משום ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא ואם וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה

ובין 43) הנישואין, בדרך לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן וכמו מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בת  אחותך "ערות ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו והיתה אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות
גם  שתים, חייב הוא הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ, מולדת או בית מולדת אמך, בת או אביך

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות וראה שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות נשואת 44)משום אשת בת כלומר,
אחותו  ערות משום גם וחייב ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך אשת בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו,
משום  ולא אחותו, ערות משום אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם). ביאה איסורי בהלכות (ראה שלמעלה

כאשתו. אינה שאנוסתו אביו, אשת בת אחותו ערות

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּמֹו אחֹות על הּבא יד) אביו. אחֹות על הּבא טו)45יג) . ֲֲִִַַַַָָָ
אׁשּתֹו אחֹות על אביו 46הּבא אׁשת על הּבא טז) יז)47. . ְֲִִֵֶַַַַָָָ

אביו  אחי אׁשת על ּבנֹו48הּבא אׁשת על הּבא יח) .49. ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחיו  אׁשת על הּבא איׁש50יט) אׁשת על הּבא כ) .51. ִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנּדה  על הּבא זכר 52כא) עם הּׁשֹוכב כב) הּבא 53. כג) . ִִֵַַַַַָָָָָ

אביו  אביו 54על אחי על הּבא כד) עם 55. הּׁשֹוכב כה) . ֲִִִִֵַַַַָָָ
הּבהמה 56ּבהמה  את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) .57. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

וׁשלׁש עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ּובׁשאר58נמצאּו . ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ
עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָהעברֹות

לּמל60ּבמעּׂשה59זרה מּזרעֹו הּנֹותן ב) ּבעל61. ג) . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ
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ה),45) הלכה שם ביאה איסורי (הלכות עליו ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא ובין במשנה. ב. כריתות
היא". אמך שאר כי תגלה, לא אמך אחות ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך אחות "ערות יבֿיג): (שם, שנאמר

מזנות,46) ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה בין מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו שם. במשנה
תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו מות לאחר אבל

בחייה". עליה ערותה לגלות וגם 47)לצרור אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא אביו בחיי בין אמו, אינה אפילו
(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת איסורי משום כות

אמו, גם היתה  זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא אביך אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
אמו. על בא משום גם דודתך 48)חייב תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם, שנאמר שם, משנה

אמו  אח שהוא בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי אשת אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא".
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם אסורות אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין שנאמר 49)מהאב, שם,

ערותה". תגלה לא היא בנך אשת תגלה לא כלתך "ערות טו): תגלה,50)(שם, לא אחיך אשת טז) (שם, שנאמר שם,
אשת  אחיו, אשת אלו: וכל יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח אחיו שמת וכגון היא", אחיך ערות
בעליהן  בחיי בין נתגרשו, שלא בין שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה עליו הם אביו, אחי ואשת בנו
בשר, שאר משום גם שתים. חייב בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו מאשת (חוץ מותן לאחר בין

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות ראה איש, אשת משום תתן 51)וגם לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם, שנאמר שם,
בה". לטמאה לזרע ערותה".52)שכבתך לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,53)שם,

(פ"א  עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא ואחד היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב) (שם, שנאמר
חטאת  מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה איסורי מהלכות

כריתות. חייבי ככל גם 54)קבועה חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על שעבר מה מלבד
עבר  אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה מבואר נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות משום

א. הלכה פ"ד להלן גם ראה חייב 55)בשוגג, אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על שעבר מה מלבד זה, גם
ש  פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, שתי חייב שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום כריתות 56)ם.גם

תתן  לא בהמה "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא ובין נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
והתראה, עדים בלא במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א ועוף חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך

הכריתות. חייבי ככל חטאת חייב ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי לא 57)ככל "ואשה כג): (שם, שנאמר שם, כריתות
בשוגגת  וחטאת כט), (שם, העריות ככל והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא". תבל לרבעה בהמה לפני תעמוד
(=ובכל  שלמעלה הזכרים של מהפסוק נאסרת האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא הכריתות. חייבי ככל

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך תתן לא ובמגדל 58)בהמה רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
אביו  על הבא  והם: אחר, מצד גם  כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו שלנו הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  משום כרת בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר. עם השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל
הם  החטאות שלחשבון נמצא בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת אזהרה באה לא הדברים ובאותם אחותו. על

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא אינם הכריתות ולמנין וששה, "לא 59)עשרים ה): כ, (שמות שכתוב שם. כריתות
טו, (במדבר שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה תעבדם" ולא להם תשתחוה
לענין  מדבר זה שפסוק אמרו צט. ובסנהדרין בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו ואת בזה ה' דבר "כי לא):
יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה לו שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל ר' דבי דתנא עבודהֿזרה,
אבל  לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה שחשב כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות אחרים" אלהים לך
תעשו  ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר  שנאמר כמו קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה אסרה לא

ככ  שקולה שהיא מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות כל כוכבים",את עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם או 60)ונאמר הקריב או שהשתחווה, וכגון

שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או ניסך
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג המקבל אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
ב. הלכה למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא

ומוסרו 61) זרעו מקצת ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו: כתב ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
שמעביר  הוא הבן ואבי ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן נותנים הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם
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ּבמעּׂשה62אֹוב יּדעֹוני ּבעל ד) הּׁשּבת63. את המחּלל ה) הּכּפּורים64. ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ו) וׁשֹותה65. האֹוכל ז) . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּכּפּורים נֹותר66ּביֹום האֹוכל ח) ּבפסח67. חמץ האֹוכל ט) חלב68. האֹוכל י) ּדם69. האֹוכל יא) האֹוכל70. יב) . ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

1

2

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניהם  ששורפין כדרך למולך שורפו לא השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו הכהנים ברשות האש על בנו
כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר התורה ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת, לעבודהֿזרה ובנותיהם
ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י), יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך; להעביר תתן לא "ומזרעך
וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל בני "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו שלא או נסקל לא ואם
כי  עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני את אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך מזרעו יתן אשר
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה שחשב בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך", נתן מזרעו

חטאת. חייב שהשוגג סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל זה 62)שהרי האוב? מעשה הוא "כיצד שם. כריתות ְִֵ
עד  אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס של שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא
וכאילו  מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא מה על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע
יוצא  קול כאילו ששמע עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח וכן בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו
הידעונים", ואל האובות אל תפנו "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת

הידעונ  ואל האובות אל תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה, עדים בלא במזיד כרת אחריהם וחייב לזנות ים
אוב  "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת חייב בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא בנפש פני את ונתתי
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה, הוא אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו במעשה",

דברים 63) בפיו וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים ועושה ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
תפנה  אשר "והנפש (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה על והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים
רבינו  שכתב ומה הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב אותו והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל
ולא  אוב" "בעל ב.) (כריתות במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות לקיש כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל
כך  לאחר אלא העצם שימת בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו אין ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל
בלא  קרבן חייב ואינו ה"א) שם עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה מקטיר ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י
להלן  ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה מעשה בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני "בעל רבינו כתב לפיכך מעשה.

א). הלכה מהלכות 64)פ"ד פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות מל"ט אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
בלא  במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל תעשה לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר א), הלכה שבת
מקרב  ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר ואם המלאכות 65)עמיה", מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
(=שבת) שזה אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור שביתת מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
כג, (ויקרא ונאמר ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה), בעדים היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו
(שם, שנאמר כמו במזיד כרת וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה, היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח):

תעשה  אשר הנפש "וכל חטאת.ל): חייב ובשוגג עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה כל
היום 66) בעצם תעונה לא אשר הנפש כל "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם כרת וחייב שם. כריתות

(דברים  וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי", "עינוי גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ועינוי מעמיה", ונכרתה ְִֵהזה
כיתר  חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:), (יומא רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך". "ויענך יג) ח,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה ושיעור קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות, חייבי
פ"ב  (ראה לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור

א). הלכה עשור שביתת לאכילתם,67)מה' התורה שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה והוא שם. כריתות
שנאמר  כמו כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש, הנותר את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו
חטאת  חייב בשוגג אכל ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש את כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא

קלא). ל"ת המצוות בספר (וראה הכריתות חייבי ככל הלכה 68)קבועה, ומצה חמץ מהלכות (פ"א חמץ כזית והיינו שם,
ונכרתה  חמץ אוכל כל "כי טו): יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר ז).
א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה הכריתות חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו מישראל", ההיא הנפש

קצו). ל"ת המצוות הקרב 69)ובספר שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
חלב  "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז או כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות שתי ושעל
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב שור

קבועה. חטאת קרבן חייב ובשוגג מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ונחירה 70)ממנה שחיטה בשעת "היוצא
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ההיא ג) הנפש ונכרתה דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה שם
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה",
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חּוץ71ּפּגּול קדׁשים הּׁשֹוחט יג) הּמעלה72לעזרה. יד) . ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ
לעזרה חּוץ הּמׁשחה73קרּבן ׁשמן את המפּטם טו) .74. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקטרת את המפּטם הּמׁשחה75טז) ּבׁשמן הּס יז) .76. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ׁשגגתן77הרי על ׁשּמביאין עברֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה קבּועה. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָחּטאת
ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ׁשגג אם ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמאּלּו?

ל ׁשלח ּבפרׁשת האמּורה והיא ׁשהיה78לחּטאת, ּבין . ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
הדיֹוט מׁשּוח79החֹוטא אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו מל אֹו ְְֵֵֶֶֶַַָֹ

זרה80מלחמה עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין הּכל אם81- אבל . ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹ
- הדיֹוט היה אם ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשגג

הּכבּׂשים מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת היא82מביא וזֹו , ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ

וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל ;83חּטאת ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל 84ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ּבן85עּזים ּפר מביא - ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
לחּטאת נּׂשרף86ּבקר והּוא ׁשם87, ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ,88. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מרּב‰. אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:89ין אחד , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּתהיה  אחת אנׁשי 90ּתֹורה ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא מהן אחד ּכל - מלאכה ועּׂשּו אכלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻוכּלן

ּכּלן 91חּטאֹות  ׁשגגּו אם וכן ּׂשעירֹות. אֹו ּכבּׂשֹות , ְְְְִִֵַָָָָֻ
העֹובדים  מן ואחד אחד ּכל - זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָוהקטירּו

לחּטאת  ׁשנתּה ּבת עז .92מביא ְְִֵֵַַָָָ
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או 71) (הבשר) לאכול עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה, עבודות מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח לכך הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב
עונה  ממנה האוכלת והנפש יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם,
ה.) (בכריתות ולמדו השלישי, ביום לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא",
עונו  "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר: עון" "עון בגזירהֿשוה
והאוכלו  כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו חייב שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש את כי ישא

קבועה. חטאת חייב כבש 72)בשוגג או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש גֿד): יז, (שם שנאמר שם. כריתות
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה, מחוץ וגו'

קבועה. חטאת חייב בשוגג יג):73)והשוחטם יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר שם. כריתות
"ואליהם  חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
ההוא  האיש ונכרת לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר,

קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה הין,74)מעמיו", זית, שמן שלקח וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וכלי  הכהנים את למשוח משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם וקנה וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב
במזיד  והעושהו כמוהו", תעשו לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו ונאסר כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש
עשהו  אם אבל בו, להמשח כדי עשה אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש לג): (שם, שנאמר כרת, חייב

הלכ  המקדש כלי מהלכות פ"א פטור, לאחרים ליתנו או חייבי להתלמד כיתר קבועה חטאת חייב בשגגה והעושה ד) ה
סממנים  בו מערב שהוא עלֿידיֿזה טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות

א). משנה פ"א כריתות ישראל במזיד,75)(תפארת קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה המקדש, כלי מה' בפ"ב ראה שם.
להתלמד  כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש כלי (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ בה, להריח כדי
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה או בה

קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו", ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך שם.76)תהי' כריתות
המקדש  כלי מהלכות פ"א (ראה דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה, שעשה המשחה משמן כזית סך כלומר
חטאת  חייב בשוגג והסך מעמיו", ונכרת זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה

נז.77)קבועה. הערה למעלה לחטאת".78)ראה שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת נפש "ואם כז: טו, במדבר
גדול.79) כהן ולא מלך לא (פ"ז 80)שאינו המשחה בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין היו מלחמה בעת

בעבודהֿזרה  שרק נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן או מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות
ביניהם. הבדל אין חטאות חייבי בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין

אחת"81) "נפש בכלל כולן - משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם): שנאמר ט. הוריות משנה
ח.). (שם ט.82)הן בהוריות שעירת 83)משנה קרבנו והביא וגו' הארץ מעם תחטא אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש ואם וגו' תמימה שנאמר 84)עזים תימן, בכ"י הוא וכן להיות, צריך כן
כבֿכ  תמים",(שם, זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר ג):

וכו'. מלך" זה נשיא, "איזהו י: שמן 85)בהוריות שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה. בשמן שנמשח גדול כהן
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד, בגדים שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם המשחה

יד). לחטאת".86)הלכה בקר בן פר והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג): (שם, שנאמר שם. ראה 87)במשנה
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות חטאות שיש שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "והוציא 88)בפ"א יב: שם,

באש". עצים על אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל (שם,89)את פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
ביתֿדין. הוראת פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא "יהיה".90)יד). (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת

יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום אם 92)מלאכה ביתֿדין, של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניהם  ששורפין כדרך למולך שורפו לא השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו הכהנים ברשות האש על בנו
כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר התורה ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת, לעבודהֿזרה ובנותיהם
ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י), יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך; להעביר תתן לא "ומזרעך
וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל בני "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו שלא או נסקל לא ואם
כי  עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני את אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך מזרעו יתן אשר
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה שחשב בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך", נתן מזרעו

חטאת. חייב שהשוגג סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל זה 62)שהרי האוב? מעשה הוא "כיצד שם. כריתות ְִֵ
עד  אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס של שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא
וכאילו  מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא מה על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע
יוצא  קול כאילו ששמע עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח וכן בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו
הידעונים", ואל האובות אל תפנו "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת

הידעונ  ואל האובות אל תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה, עדים בלא במזיד כרת אחריהם וחייב לזנות ים
אוב  "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת חייב בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא בנפש פני את ונתתי
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה, הוא אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו במעשה",

דברים 63) בפיו וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים ועושה ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
תפנה  אשר "והנפש (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה על והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים
רבינו  שכתב ומה הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב אותו והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל
ולא  אוב" "בעל ב.) (כריתות במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות לקיש כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל
כך  לאחר אלא העצם שימת בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו אין ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל
בלא  קרבן חייב ואינו ה"א) שם עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה מקטיר ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י
להלן  ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה מעשה בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני "בעל רבינו כתב לפיכך מעשה.

א). הלכה מהלכות 64)פ"ד פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות מל"ט אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
בלא  במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל תעשה לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר א), הלכה שבת
מקרב  ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר ואם המלאכות 65)עמיה", מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
(=שבת) שזה אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור שביתת מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
כג, (ויקרא ונאמר ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה), בעדים היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו
(שם, שנאמר כמו במזיד כרת וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה, היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח):

תעשה  אשר הנפש "וכל חטאת.ל): חייב ובשוגג עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה כל
היום 66) בעצם תעונה לא אשר הנפש כל "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם כרת וחייב שם. כריתות

(דברים  וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי", "עינוי גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ועינוי מעמיה", ונכרתה ְִֵהזה
כיתר  חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:), (יומא רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך". "ויענך יג) ח,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה ושיעור קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות, חייבי
פ"ב  (ראה לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור

א). הלכה עשור שביתת לאכילתם,67)מה' התורה שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה והוא שם. כריתות
שנאמר  כמו כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש, הנותר את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו
חטאת  חייב בשוגג אכל ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש את כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא

קלא). ל"ת המצוות בספר (וראה הכריתות חייבי ככל הלכה 68)קבועה, ומצה חמץ מהלכות (פ"א חמץ כזית והיינו שם,
ונכרתה  חמץ אוכל כל "כי טו): יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל "ולא ג): יג, (שמות שנאמר ז).
א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה הכריתות חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו מישראל", ההיא הנפש

קצו). ל"ת המצוות הקרב 69)ובספר שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
חלב  "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז או כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות שתי ושעל
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב שור

קבועה. חטאת קרבן חייב ובשוגג מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ונחירה 70)ממנה שחיטה בשעת "היוצא
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ההיא ג) הנפש ונכרתה דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה שם
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה",
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חּוץ71ּפּגּול קדׁשים הּׁשֹוחט יג) הּמעלה72לעזרה. יד) . ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ
לעזרה חּוץ הּמׁשחה73קרּבן ׁשמן את המפּטם טו) .74. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקטרת את המפּטם הּמׁשחה75טז) ּבׁשמן הּס יז) .76. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ׁשגגתן77הרי על ׁשּמביאין עברֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה קבּועה. ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָחּטאת
ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ׁשגג אם ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמאּלּו?

ל ׁשלח ּבפרׁשת האמּורה והיא ׁשהיה78לחּטאת, ּבין . ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
הדיֹוט מׁשּוח79החֹוטא אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו מל אֹו ְְֵֵֶֶֶַַָֹ

זרה80מלחמה עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין הּכל אם81- אבל . ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹ
- הדיֹוט היה אם ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשגג

הּכבּׂשים מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת היא82מביא וזֹו , ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ

וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל ;83חּטאת ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל 84ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ּבן85עּזים ּפר מביא - ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
לחּטאת נּׂשרף86ּבקר והּוא ׁשם87, ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ,88. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מרּב‰. אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:89ין אחד , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּתהיה  אחת אנׁשי 90ּתֹורה ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא מהן אחד ּכל - מלאכה ועּׂשּו אכלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻוכּלן

ּכּלן 91חּטאֹות  ׁשגגּו אם וכן ּׂשעירֹות. אֹו ּכבּׂשֹות , ְְְְִִֵַָָָָֻ
העֹובדים  מן ואחד אחד ּכל - זרה לעבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָוהקטירּו

לחּטאת  ׁשנתּה ּבת עז .92מביא ְְִֵֵַַָָָ
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או 71) (הבשר) לאכול עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה, עבודות מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח לכך הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב
עונה  ממנה האוכלת והנפש יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם,
ה.) (בכריתות ולמדו השלישי, ביום לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא",
עונו  "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר: עון" "עון בגזירהֿשוה
והאוכלו  כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו חייב שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש את כי ישא

קבועה. חטאת חייב כבש 72)בשוגג או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש גֿד): יז, (שם שנאמר שם. כריתות
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה, מחוץ וגו'

קבועה. חטאת חייב בשוגג יג):73)והשוחטם יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר שם. כריתות
"ואליהם  חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
ההוא  האיש ונכרת לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר,

קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה הין,74)מעמיו", זית, שמן שלקח וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וכלי  הכהנים את למשוח משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם וקנה וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב
במזיד  והעושהו כמוהו", תעשו לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו ונאסר כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש
עשהו  אם אבל בו, להמשח כדי עשה אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש לג): (שם, שנאמר כרת, חייב

הלכ  המקדש כלי מהלכות פ"א פטור, לאחרים ליתנו או חייבי להתלמד כיתר קבועה חטאת חייב בשגגה והעושה ד) ה
סממנים  בו מערב שהוא עלֿידיֿזה טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות

א). משנה פ"א כריתות ישראל במזיד,75)(תפארת קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה המקדש, כלי מה' בפ"ב ראה שם.
להתלמד  כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש כלי (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ בה, להריח כדי
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה או בה

קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו", ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך שם.76)תהי' כריתות
המקדש  כלי מהלכות פ"א (ראה דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה, שעשה המשחה משמן כזית סך כלומר
חטאת  חייב בשוגג והסך מעמיו", ונכרת זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה

נז.77)קבועה. הערה למעלה לחטאת".78)ראה שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת נפש "ואם כז: טו, במדבר
גדול.79) כהן ולא מלך לא (פ"ז 80)שאינו המשחה בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין היו מלחמה בעת

בעבודהֿזרה  שרק נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן או מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות
ביניהם. הבדל אין חטאות חייבי בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין

אחת"81) "נפש בכלל כולן - משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם): שנאמר ט. הוריות משנה
ח.). (שם ט.82)הן בהוריות שעירת 83)משנה קרבנו והביא וגו' הארץ מעם תחטא אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש ואם וגו' תמימה שנאמר 84)עזים תימן, בכ"י הוא וכן להיות, צריך כן
כבֿכ  תמים",(שם, זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר ג):

וכו'. מלך" זה נשיא, "איזהו י: שמן 85)בהוריות שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה. בשמן שנמשח גדול כהן
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד, בגדים שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם המשחה

יד). לחטאת".86)הלכה בקר בן פר והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג): (שם, שנאמר שם. ראה 87)במשנה
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות חטאות שיש שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "והוציא 88)בפ"א יב: שם,

באש". עצים על אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל (שם,89)את פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
ביתֿדין. הוראת פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא "יהיה".90)יד). (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת

יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום אם 92)מלאכה ביתֿדין, של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּבּסֹוף  והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה הזיד ְְְִִִֵַַַַַָָָָָאֹו
עקר  ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
- ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ּבׁשגגה והּניח ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָּבזדֹון
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור,

ֶָּבזה.
יֹודע ·. אינֹו אבל תעּׂשה ּבלא ׁשהיא ויֹודע עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעבר

אבל  חּטאת. ּומביא ׁשגגה זֹו הרי - ּכרת עליה ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
חּיבין  אם ידע ולא ּבּקרּבן וׁשגג ּבכרת ׁשהיא ידע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאם
אינּה קרּבן ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשגגה
ּפי ‚. על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי

הרי  - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
עד  - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ּפטּור ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה

ונֹות  חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ואכל ׁשּידע לפניו, ר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין מהם אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
מהן  זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ּובא וׁשגג ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּבית,
ּבאחד  מלאכה ועּׂשה לפניו, הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּבעל;
מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן זה ּבאי ידּוע ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן

ַָחּטאת.
מביא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

חּטאֹות  ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָחּטאת
ֱֶַָהּנאכלֹות.

ׁשּתי ‰. ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג
אחיֹות  ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנּדֹות
חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשגג
נרֹות  לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת ׁשּכּבה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדֹולקֹות
ידּוע  ואין מהן מאחד ׁשאכל חלב ׁשל ּתמחּויין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל מהן ּתמחּוי זה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמאי

ֶָּבזה.
.Â ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָֻּכל

ידיעה  לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹונֹודע
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ׁשּזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּתחּלה
אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּתינֹוק
ּבׁשּבת  מלאכה ועּׂשה דתם, ולא יּׂשראל הם מה ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹיֹודע
יּׂשראל  ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ּבהן, וכּיֹוצא ודם חלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואכל
עברה  ּכל על חּטאת להביא חּיב - אּלּו ּכל על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּומצּוה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֵֶַַָָֹועברה.

.Ê- אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַָָָָֹהּׁשֹוגג
היה  ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת חּטאת; ְֵֵַַַַַָָָָָָָחּיב
היא  והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה אּׁשה עם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמתעּסק
ּכּונה  ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ּדּמה עליו; ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹערוה

ּבעֹולם  אכילה חּיב לׁשם זה הרי - חלב הּוא והרי , ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
המחּבר  את וחת הּתלּוׁש את להגּביּה נתּכּון ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻחּטאת.
אסרה  מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַָּתֹורה,
.Á נעּׂשית ע ּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ּפטּור  זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעברה
יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמחּטאת,
מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא והּוא נּדה היא ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהרי
היא  והרי אׁשּתֹו על ּבא אם אבל ּברׁשּות. עּׂשאּה ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהרי
יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ׁשּלא מּפני חּטאת, חּיב - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנּדה
מי  וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאבל
למּול  ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשּבת  ׁשניהן ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבערב
מהן  אחד למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור -ְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּפי
וׁשכח  ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ּבׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּומל

.Ë:לֹו ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֻאּמן
- למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלא
ולא  ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹלא
אם  אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: מצוה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָעֹוּׂשה
חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלא

ּבֹו. התרּו ְֲִֵֶׁשהרי
.È ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא

אּמֹות  ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
וכן  הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּברׁשּות
להיֹות  ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח את ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ידיהם  את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
טרפה  ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, קדם נטמאּו אֹו ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹו
מּפני  ּפטּור, זה הרי - ראה אֹו מעים נקּוב ּכג ֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבּסתר,
טרפה  ׁשהיתה אֹו מּום ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשחט
ואחר  לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני חּטאת, חּיב זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹגלּויה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ְְִֵֵֶַָָֹּכ
.‡È- ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשחט

אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור,
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻעקירה,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חטאת  פר ושבט שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר לעולה פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו
א). הלכה פי"ב של 1)(להלן עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד מתחילה שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ושכחו. וחזר לו נודע ואם בו שחטא חטא

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ּבן  אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן אם ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּברׁשּות;
וכן  ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּתים
למנּוייו  ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ּבׁשּבת ּוׁשחטֹו ׁשגג ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹאם
לאֹוכליו  ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים אֹו לערלים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאֹו
למּולים  למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו לאֹוכליו, ְְְְְְְִִִֶֶָָָֹֹוׁשּלא
הּפסח  ׁשהרי ּפטּור, - ולטהֹורים לטמאים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָולערלים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹּכׁשר.
.‚È זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט

יתר  ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר חּטאת, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב
הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - הּיֹום חֹובת ֶֶַַַַַַַָָעל

.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט
חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ

ּבין  ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם הּדם. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
אמּורין  ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבמזיד
ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלערב,

.ÂË ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְִֵֵֶַַָָָָהיּו
ּבין  חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ׁשמנה, ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָואחת
ּבּתחּלה  ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט וׁשגג ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָעֹולה,
עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ּכ ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹואחר
אבל  לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאּלא
חּיב  - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה הּׁשמנה ׁשחט ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָאם
טרפה  הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת הּתֹוספת. על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּטאת
ּבעת  טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף מעים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבני
ונׁשחטה  הֹואיל נתּכּון, לזה ולא הּכחּוׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשחט
הּפֹורס  וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי - ּכמצותּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאחרֹונה
עם  תינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים להעלֹות ְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָָמצּודה
הֹואיל  ׁשמע, ׁשּלא ּבין ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּדגים,
ׁשּלא  ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי - תינֹוק ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהעלה

ּכל  וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊË ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ואכל  וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון הּקדׁשים, ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
מצוה  עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ְֲִֵֵֶַַָָֹּבאכילה

ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים ‡. עליו ׁשהעידּו עליו 3ׁשחטא 2מי ׁשחּיבין חטא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבֹו התרּו ולא קבּועה, ראינּו4חּטאת אמרּו: אּלא ְְְְְִִֶַָָָָֹ
אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעּׂשית
חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר עּׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאני
הּקרּבן, מן יּפטר - הייתי מזיד יאמר ואם ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל
לא  ּכאֹומר נעּׂשה - עּׂשיתי ולא אכלּתי לא להן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר

ּבזדֹון  אּלא ּבׁשגגה הּקרּבן,5אכלּתי מן ּפטּור ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ
העדים  את הכחיׁש .6ולא ְְִִִֵֶָֹ

הפליג ·. ולא העדים 7ׁשתק אמרה 8את אפּלּו (אּלא) , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
אּׁשה  וׁשתק 9לֹו ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת : ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

חּטאת  להביא חּיב זה,10- הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר . ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
התרּו11וׁשתק  ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר , ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

עליו 12ּבֹו לֹוקה ּבעד 13- העדּות ׁשעּקר ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶַַַָָָ
.14אחד  ֶָ

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
ׁשחּלל  הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹומר
- הקריב ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,

חלב 15ּפסלּה על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) התרו ולא קבועה חטאת עליו שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יותר.2)יבאר או עדים בשוגג.3)שני
חטאת.4) מביא ואינו מזיד, הוא הרי בו התרו ירצה 5)שאילו אם מה מאיר]: לרבי [חכמים לו "אמרו שם: במשנה

שהכוונה  או) המתחיל (דיבור בתוספות ופירשו "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו פטור", הייתי מזיד לומר
עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד, אלא שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו, שמתרץ בזה,

רבינו. דברי וכן נאמן חטאת.6)ואינו וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי לא ואומר העדים את מכחיש אם אבל
הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עדים.8)כלומר, שני בין אחד עד נתרבו 9)בין לעדות פסולות שנשים ואף

אפילו  אשה לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח): ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
שפחה. לו שתיק 10)אמרה אבל ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא אכל אומר "עד בגמרא: שם

נאמן.11)מיחייב". העד אין מכחישו עדים.12)שאם על 13)בשני נוסף מלקות, שחייב בהתראה, חלב אוכל כדין
כרת. והתרו 14)עונש הוא, חלב אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק (סוטה בירושלמי הוא כן

לאסור  ולא להתיר אלא נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?" בעד לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו
עליה  להעיד הוא נאמן ולכן היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר, חזקת לו שיש בדבר אלא אינו זה -

חלב. לא 15)שהיא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על והביאה החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו' כיפר ולא מעל
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה, עבודה חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה ושחט



קלז zebby zekld - zepaxw xtq - fenz '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּבּסֹוף  והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה הזיד ְְְִִִֵַַַַַָָָָָאֹו
עקר  ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
- ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ּבׁשגגה והּניח ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָּבזדֹון
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור,

ֶָּבזה.
יֹודע ·. אינֹו אבל תעּׂשה ּבלא ׁשהיא ויֹודע עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעבר

אבל  חּטאת. ּומביא ׁשגגה זֹו הרי - ּכרת עליה ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
חּיבין  אם ידע ולא ּבּקרּבן וׁשגג ּבכרת ׁשהיא ידע ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאם
אינּה קרּבן ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשגגה
ּפי ‚. על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי

הרי  - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
עד  - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ּפטּור ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה

ונֹות  חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ואכל ׁשּידע לפניו, ר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין מהם אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
מהן  זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ּובא וׁשגג ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּבית,
ּבאחד  מלאכה ועּׂשה לפניו, הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּבעל;
מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן זה ּבאי ידּוע ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן

ַָחּטאת.
מביא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

חּטאֹות  ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָחּטאת
ֱֶַָהּנאכלֹות.

ׁשּתי ‰. ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג
אחיֹות  ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָנּדֹות
חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשגג
נרֹות  לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת ׁשּכּבה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדֹולקֹות
ידּוע  ואין מהן מאחד ׁשאכל חלב ׁשל ּתמחּויין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל מהן ּתמחּוי זה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמאי

ֶָּבזה.
.Â ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָֻּכל

ידיעה  לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹונֹודע
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ׁשּזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּתחּלה
אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּתינֹוק
ּבׁשּבת  מלאכה ועּׂשה דתם, ולא יּׂשראל הם מה ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹיֹודע
יּׂשראל  ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ּבהן, וכּיֹוצא ודם חלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואכל
עברה  ּכל על חּטאת להביא חּיב - אּלּו ּכל על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּומצּוה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֵֶַַָָֹועברה.

.Ê- אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַָָָָֹהּׁשֹוגג
היה  ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת חּטאת; ְֵֵַַַַַָָָָָָָחּיב
היא  והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה אּׁשה עם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמתעּסק
ּכּונה  ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ּדּמה עליו; ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹערוה

ּבעֹולם  אכילה חּיב לׁשם זה הרי - חלב הּוא והרי , ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
המחּבר  את וחת הּתלּוׁש את להגּביּה נתּכּון ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻחּטאת.
אסרה  מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַָּתֹורה,
.Á נעּׂשית ע ּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ּפטּור  זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָעברה
יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמחּטאת,
מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא והּוא נּדה היא ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהרי
היא  והרי אׁשּתֹו על ּבא אם אבל ּברׁשּות. עּׂשאּה ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהרי
יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ׁשּלא מּפני חּטאת, חּיב - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנּדה
מי  וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאבל
למּול  ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשּבת  ׁשניהן ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבערב
מהן  אחד למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור -ְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
על  אף עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּפי
וׁשכח  ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ּבׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּומל

.Ë:לֹו ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֻאּמן
- למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלא
ולא  ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹלא
אם  אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: מצוה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָעֹוּׂשה
חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלא

ּבֹו. התרּו ְֲִֵֶׁשהרי
.È ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא

אּמֹות  ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
וכן  הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּברׁשּות
להיֹות  ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח את ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ידיהם  את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
טרפה  ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, קדם נטמאּו אֹו ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹו
מּפני  ּפטּור, זה הרי - ראה אֹו מעים נקּוב ּכג ֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבּסתר,
טרפה  ׁשהיתה אֹו מּום ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשחט
ואחר  לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני חּטאת, חּיב זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹגלּויה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ְְִֵֵֶַָָֹּכ
.‡È- ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשחט

אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור,
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻעקירה,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חטאת  פר ושבט שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר לעולה פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו
א). הלכה פי"ב של 1)(להלן עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד מתחילה שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ושכחו. וחזר לו נודע ואם בו שחטא חטא

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ּבן  אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן אם ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּברׁשּות;
וכן  ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּתים
למנּוייו  ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ּבׁשּבת ּוׁשחטֹו ׁשגג ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹאם
לאֹוכליו  ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים אֹו לערלים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאֹו
למּולים  למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו לאֹוכליו, ְְְְְְְִִִֶֶָָָֹֹוׁשּלא
הּפסח  ׁשהרי ּפטּור, - ולטהֹורים לטמאים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָולערלים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹּכׁשר.
.‚È זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט

יתר  ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר חּטאת, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב
הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - הּיֹום חֹובת ֶֶַַַַַַַָָעל

.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט
חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ

ּבין  ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם הּדם. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
אמּורין  ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבמזיד
ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלערב,

.ÂË ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְִֵֵֶַַָָָָהיּו
ּבין  חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ׁשמנה, ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָואחת
ּבּתחּלה  ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט וׁשגג ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָעֹולה,
עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ּכ ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹואחר
אבל  לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאּלא
חּיב  - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה הּׁשמנה ׁשחט ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָאם
טרפה  הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת הּתֹוספת. על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּטאת
ּבעת  טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף מעים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבני
ונׁשחטה  הֹואיל נתּכּון, לזה ולא הּכחּוׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשחט
הּפֹורס  וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי - ּכמצותּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהאחרֹונה
עם  תינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים להעלֹות ְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָָמצּודה
הֹואיל  ׁשמע, ׁשּלא ּבין ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּדגים,
ׁשּלא  ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי - תינֹוק ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהעלה

ּכל  וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊË ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי
ואכל  וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון הּקדׁשים, ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
מצוה  עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ְֲִֵֵֶַַָָֹּבאכילה

ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים ‡. עליו ׁשהעידּו עליו 3ׁשחטא 2מי ׁשחּיבין חטא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבֹו התרּו ולא קבּועה, ראינּו4חּטאת אמרּו: אּלא ְְְְְִִֶַָָָָֹ
אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעּׂשית
חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר עּׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאני
הּקרּבן, מן יּפטר - הייתי מזיד יאמר ואם ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל
לא  ּכאֹומר נעּׂשה - עּׂשיתי ולא אכלּתי לא להן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר

ּבזדֹון  אּלא ּבׁשגגה הּקרּבן,5אכלּתי מן ּפטּור ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ
העדים  את הכחיׁש .6ולא ְְִִִֵֶָֹ

הפליג ·. ולא העדים 7ׁשתק אמרה 8את אפּלּו (אּלא) , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
אּׁשה  וׁשתק 9לֹו ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת : ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

חּטאת  להביא חּיב זה,10- הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר . ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
התרּו11וׁשתק  ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר , ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

עליו 12ּבֹו לֹוקה ּבעד 13- העדּות ׁשעּקר ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶַַַָָָ
.14אחד  ֶָ

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
ׁשחּלל  הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹומר
- הקריב ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,

חלב 15ּפסלּה על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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בו.1) התרו ולא קבועה חטאת עליו שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יותר.2)יבאר או עדים בשוגג.3)שני
חטאת.4) מביא ואינו מזיד, הוא הרי בו התרו ירצה 5)שאילו אם מה מאיר]: לרבי [חכמים לו "אמרו שם: במשנה

שהכוונה  או) המתחיל (דיבור בתוספות ופירשו "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו פטור", הייתי מזיד לומר
עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד, אלא שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו, שמתרץ בזה,

רבינו. דברי וכן נאמן חטאת.6)ואינו וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי לא ואומר העדים את מכחיש אם אבל
הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עדים.8)כלומר, שני בין אחד עד נתרבו 9)בין לעדות פסולות שנשים ואף

אפילו  אשה לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח): ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
שפחה. לו שתיק 10)אמרה אבל ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא אכל אומר "עד בגמרא: שם

נאמן.11)מיחייב". העד אין מכחישו עדים.12)שאם על 13)בשני נוסף מלקות, שחייב בהתראה, חלב אוכל כדין
כרת. והתרו 14)עונש הוא, חלב אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק (סוטה בירושלמי הוא כן

לאסור  ולא להתיר אלא נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?" בעד לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו
עליה  להעיד הוא נאמן ולכן היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר, חזקת לו שיש בדבר אלא אינו זה -

חלב. לא 15)שהיא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על והביאה החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו' כיפר ולא מעל
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה, עבודה חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה ושחט



zebbyקלח zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - אמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאכל
אביו  הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּכּפר. - ְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָהביא

החטא  ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה יביאּנה 16ומת, ׁשּלא - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
חטאֹו על ׁשם 17הּבן ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,18. ְְְִֵֵֶֶַַָָ

חּטאת „. חטאים 19הּמביא ׁשני ׁשּיּפל 20על עד ּתרעה - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ותּמכר  מּום ּובדמי 21ּבּה זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

על  אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. לחטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחציּה
חטאיהם  ותּמכר,22ׁשני מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבדמי  חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי חּטאתֹו זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויביא
ְֶָחציּה.

זֹו‰. אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָהביא
דמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,

.23לנדבה  ְִָָ
.Â חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ּתּׁשחט 24הביא זֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, חטא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשם

.Ê ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכבר
זרה  ּבפרהסיא 25לעבֹודה ׁשּבתֹות לחּלל אין 26אֹו - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכלל  קרּבן מּמּנּו לעברה 27מקּבלין והּמּומר מּׁשאר 28, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
החטא 29עברֹות  אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -30. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והביא  ּבׁשגגה חלב ׁשאכל חלב לאכל מּומר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבתׁשּובה  ׁשּיחזר עד מּמּנּו מקּבלין אין - .31חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לתאבֹון  חלב לאכל מּומר היה חלב 32אפּלּו לֹו ונתחּלף , ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מּמּנּו. מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבׁשּמן
הּוא  הרי לתאבֹון, ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּמּׁשאכל
מקּבלין  - ּדם ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּומר.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶֶַמּמּנּו,
.Á ׁשּׁשגג ּכ33מי ואחר חּטאתֹו מּומר 34והפריׁש 35נעּׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

נׁשּתּטה  אֹו ּבתׁשּובה, ונׁשּתּפה 36וחזר ּפי 37וחזר על אף , ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ
ּבינתים  הּקרּבן ונראה 38ׁשּנדחה חזר זה הרי ׁשאין 39- ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נדחין  חּיים ּפסּולי 40ּבעלי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
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כיפר,16) הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה אמש שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת נוסחה לפי
השנייה  הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו אפילו הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו זה ולפי
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום היה אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם שם

כן]. שמתו 17)הדבר חטאת שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל שלו) חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
אביו". בקרבן יוצא ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה

לעצמם].18) אותה מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה שמתו שחטאת א, הלכה ד הפריש 19)[פרק כלומר,
אחת. חטאתו"20)חטאת על "קרבנו נאמר שהרי להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת כי שפירש וכיוון

קרבנו  זה ואין חטאים שני על אותו הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו חטאים, שני על קרבנו ולא
חטאתו. מום.21)על בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות אסור בשותפות 22)שהרי להקריבו אפשר שאי

שני  שכן כל - חטאיו שני על אחד קרבן להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב שהרי חטאיהם, שני על
יוצא  אדם ואין שלו לחטאת הפרישו השני גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו חטאיהם, שני על אנשים

חבירו. של באיזו 23)בקרבנו שמתכפר השנייה), את יביא האחת תאבד (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות (=שנותן לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה והשנייה שירצה,

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים דין מהן 24)ובית ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא כולה.25)על התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה הקדושֿברוךֿהוא 26)שכל של במעשיו ככופר שהוא

בראשית. במעשה שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות לכל 27)ומעיד כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף
יקריב  כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, המומר התורה להוציא כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם

שם). חולין בזדון.28)(גמרא עליה לעבור אחת בה".29)עבירה והורגל לעשותה וידוע מפורסם ה:30)"והוא שם
קרבן  מביא מידיעתו השב כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר שמעון, רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי
נזהר  היה אסור זה שדבר יודע היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא אינו מידיעתו, שב אינו שגגתו, על
אין  עובר, היה כן גם אסור זה דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן ממנו מקבלים - מלעבור ונבדל

מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על ודווקא שגגתו) על קרבן "עד 31)מביא רבינו שכתב מה
מומר  בהיותו שחטא החטאים על אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור שאחרי היינו בתשובה", שיחזור

מידיעתו. שב אינו שהרי קרבן, מביא בגלל 32)אינו אלא להכעיס, כדי בזדון, האיסור על לעבור רוצה שהוא מצד לא
איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון בשר, לאכול מתאווה האסורים 33)שהוא הדברים מן אחד ועשה

חטאת. בשוגג שהקריב.34)ועונשם ולפני שהפריש בפרהסיא,35)אחר שבת וחילול זרה לעבודה או התורה, לכל
קרבנו. מקריבין בדעה 36)שאין הכפרה בשעת שיהיה שצריך מפני קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

לאיתנו.37)צלולה. וחזר שוטה.38)נתרפא שהיה בשעה ולא מומר, היותו בשעת לא הקרבן את להקריב שאין
שנשתפה.39) ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות חוזר שנדחה 40)הקרבן שמכיוון אומרים אין כלומר,

ביומא  וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה שמסתלקת מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב מהקרבה, פעם
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים שאמר יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר סד.

ונראה. חוזר הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר
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ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין.
עֹובר  לכׁשרּותֹו41מּום יחזר - נדחּו42ונתרּפא אם ּכ , ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

יקרב. - ונראּו וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë חּטאֹות יֹום 43חּיבי עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין - וחּיבי 44הּכּפּורים , ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּפטּורים  - ּתלּויין חּטאתיכם 45אׁשמֹות מּכל ׁשּנאמר: . ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ ּתטהרּו. ה' חטא 46לפני ׁשּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' אּלא ּבֹו מּכיר ׁשּבא 47ׁשאין מי , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עברה  ספק ידֹו חׁשכה 48על עם אפּלּו הּכּפּורים, 49ּביֹום ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
מכּפר  הּיֹום ׁשּכל ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור למד,50- נמצאת . ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ׁשל הֹודע לא על מביאין ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים יֹום לֹו כּפר לא אם ְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹאּלא

.È מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹאין
הּׁשבים  על המבעט 51אּלא אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והביא  מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. מכּפרין אינן - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבהן

אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא אׁשמֹו אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָחּטאתֹו
לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ׁשּקרבּו ּפי על אף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמכּפרין,
חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו ּבתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּוכׁשּיחזר

הּכּפּורים 52ואׁשמֹו ּביֹום המבעט וכן יֹום 53. אין - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ּתלּוי הּכּפּורים ּבאׁשם נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לא  זה הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹועבר
חּיב  הּכּפּורים יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹנתּכּפר

ּבֹו חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל .54להביא ְִֶַָָָָָָָָ
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות חּוץ 55ּכל , ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

נזיר  נזיר 56מאׁשם ספק ּכּפרה 57. מחּסרי ּוספק 58ּוספק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּפּורים 59סֹוטה  יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלם -60. ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.·È יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַָָָָֻמי

להרג  ּדין זבּוח 61מּבית זבחֹו היה אם אֹותֹו62: מׁשהין - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
נׁשחט  לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד

עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין אין - .63הּזבח ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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להקריבו.41) אין - עבר שלא זמן כל אבל הזמן, במשך העובר מום משחתם 42)כלומר, "כי כה): כב, (ויקרא שנאמר
יירצו". מומן עבר הא יירצו) לא בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה: ולמדו לכם", יירצו לא בם מום בהם

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג מכפר 44)שעברו הכיפורים יום כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף
מביא  אם אלא מכפר הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג) הלכה א, פרק (שם העבירות כל על לשבים

ילקה. או יום 45)קרבנו, אחר לו נודע ואם שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר תלוי אשם להביא
חטאת. להביא חייב בשוגג, חטא שבוודאי למד 46)הכיפורים, רבא של משמו תחליפא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם

שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים קרבנות חייבי על זה פסוק אשמות 47)מדקדוק שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים הכיפורים, יום עליהם שעבר כריתות.48)תלויין, מחייבי אחת על בשוגג עבר אם קודם 49)שנסתפק

חטא  אם אבל היום. מן שהות עוד יש העבירה מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד. שבת (ראה שתחשך
א  היום, מן שהות עוד שאין החמה לשקיעת יג:).סמוך (שבועות מכפר הכיפורים יום אלא 50)ין שלם, ליום צריך ואין

מכפרת. שלו ושעה שעה לא 51)כל כגון קלות, מצוות שעל ב הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
תשובה]. בלי מכפר המשתלח שעיר כרת, בהן שאין ועשה בו.52)תעשה שבעט בקרבן נתכפר לא שאמר 53)שהרי

מכפר. הכיפורים, יום שאין בליבו, חשב עליו.54)או כיפר לא הכיפורים שיום אשמות 55)כיוון חייבי כל כלומר,
מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות שכל שמצינו "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו עד מתכפרים אינם שבתורה

ימי 56) למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד אלא כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם מביא הנזיר
את  לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר כן ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים נזירות
אשמו  הביא שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר" הפסוק הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו ימי

שם).57)נתכפר. (רש"י לא אם נטמא אם שמסתפק כלומר, כו. שנסתפק 58)כריתות זב ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון
זבה  או גדולה זבה היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת שמביא ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם

מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק, על הבאה העוף חטאת שמביאה שקינא 59)קטנה, סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה אם וספק ונסתרה, בעלה הכיפורים 60)לה שיום אף כו. כריתות

שנאמר  משום הכיפורים, יום שעבר אחר אפילו קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר שאין חטא על מכפר
אושעיא  ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה - חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא הכיפורים ביום
אלא  קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי ספק נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם "לכל (שם)

שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם או גם 61)לטהרם, עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות בכל והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים אחד

קרבן. ממנו מקבלין ואין מומר נעשה אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם אחר 62)שאף דינו שנגמר כלומר,
קרבנו. משום 63)שנשחט - הדם ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף ר' ומפרש ז. בערכין ברייתא

אותו  משהין קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו הורגין דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור
החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד
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ואם  הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - אמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאכל
אביו  הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּכּפר. - ְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָהביא

החטא  ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה יביאּנה 16ומת, ׁשּלא - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
חטאֹו על ׁשם 17הּבן ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,18. ְְְִֵֵֶֶַַָָ

חּטאת „. חטאים 19הּמביא ׁשני ׁשּיּפל 20על עד ּתרעה - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ותּמכר  מּום ּובדמי 21ּבּה זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

על  אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. לחטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחציּה
חטאיהם  ותּמכר,22ׁשני מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבדמי  חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי חּטאתֹו זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויביא
ְֶָחציּה.

זֹו‰. אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָהביא
דמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,

.23לנדבה  ְִָָ
.Â חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ּתּׁשחט 24הביא זֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, חטא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשם

.Ê ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכבר
זרה  ּבפרהסיא 25לעבֹודה ׁשּבתֹות לחּלל אין 26אֹו - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכלל  קרּבן מּמּנּו לעברה 27מקּבלין והּמּומר מּׁשאר 28, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
החטא 29עברֹות  אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -30. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והביא  ּבׁשגגה חלב ׁשאכל חלב לאכל מּומר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבתׁשּובה  ׁשּיחזר עד מּמּנּו מקּבלין אין - .31חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

לתאבֹון  חלב לאכל מּומר היה חלב 32אפּלּו לֹו ונתחּלף , ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מּמּנּו. מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּבׁשּמן
הּוא  הרי לתאבֹון, ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּמּׁשאכל
מקּבלין  - ּדם ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּומר.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶֶַמּמּנּו,
.Á ׁשּׁשגג ּכ33מי ואחר חּטאתֹו מּומר 34והפריׁש 35נעּׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

נׁשּתּטה  אֹו ּבתׁשּובה, ונׁשּתּפה 36וחזר ּפי 37וחזר על אף , ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ
ּבינתים  הּקרּבן ונראה 38ׁשּנדחה חזר זה הרי ׁשאין 39- ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נדחין  חּיים ּפסּולי 40ּבעלי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
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כיפר,16) הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה אמש שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת נוסחה לפי
השנייה  הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו אפילו הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו זה ולפי
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום היה אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם שם

כן]. שמתו 17)הדבר חטאת שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל שלו) חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
אביו". בקרבן יוצא ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה

לעצמם].18) אותה מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה שמתו שחטאת א, הלכה ד הפריש 19)[פרק כלומר,
אחת. חטאתו"20)חטאת על "קרבנו נאמר שהרי להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת כי שפירש וכיוון

קרבנו  זה ואין חטאים שני על אותו הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו חטאים, שני על קרבנו ולא
חטאתו. מום.21)על בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות אסור בשותפות 22)שהרי להקריבו אפשר שאי

שני  שכן כל - חטאיו שני על אחד קרבן להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב שהרי חטאיהם, שני על
יוצא  אדם ואין שלו לחטאת הפרישו השני גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו חטאיהם, שני על אנשים

חבירו. של באיזו 23)בקרבנו שמתכפר השנייה), את יביא האחת תאבד (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות (=שנותן לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה והשנייה שירצה,

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים דין מהן 24)ובית ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא כולה.25)על התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה הקדושֿברוךֿהוא 26)שכל של במעשיו ככופר שהוא

בראשית. במעשה שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות לכל 27)ומעיד כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף
יקריב  כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, המומר התורה להוציא כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם

שם). חולין בזדון.28)(גמרא עליה לעבור אחת בה".29)עבירה והורגל לעשותה וידוע מפורסם ה:30)"והוא שם
קרבן  מביא מידיעתו השב כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר שמעון, רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי
נזהר  היה אסור זה שדבר יודע היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא אינו מידיעתו, שב אינו שגגתו, על
אין  עובר, היה כן גם אסור זה דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן ממנו מקבלים - מלעבור ונבדל

מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על ודווקא שגגתו) על קרבן "עד 31)מביא רבינו שכתב מה
מומר  בהיותו שחטא החטאים על אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור שאחרי היינו בתשובה", שיחזור

מידיעתו. שב אינו שהרי קרבן, מביא בגלל 32)אינו אלא להכעיס, כדי בזדון, האיסור על לעבור רוצה שהוא מצד לא
איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון בשר, לאכול מתאווה האסורים 33)שהוא הדברים מן אחד ועשה

חטאת. בשוגג שהקריב.34)ועונשם ולפני שהפריש בפרהסיא,35)אחר שבת וחילול זרה לעבודה או התורה, לכל
קרבנו. מקריבין בדעה 36)שאין הכפרה בשעת שיהיה שצריך מפני קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

לאיתנו.37)צלולה. וחזר שוטה.38)נתרפא שהיה בשעה ולא מומר, היותו בשעת לא הקרבן את להקריב שאין
שנשתפה.39) ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות חוזר שנדחה 40)הקרבן שמכיוון אומרים אין כלומר,

ביומא  וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה שמסתלקת מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב מהקרבה, פעם
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים שאמר יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר סד.

ונראה. חוזר הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין.
עֹובר  לכׁשרּותֹו41מּום יחזר - נדחּו42ונתרּפא אם ּכ , ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

יקרב. - ונראּו וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë חּטאֹות יֹום 43חּיבי עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין - וחּיבי 44הּכּפּורים , ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּפטּורים  - ּתלּויין חּטאתיכם 45אׁשמֹות מּכל ׁשּנאמר: . ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

הּׁשמּועה  מּפי למדּו ּכ ּתטהרּו. ה' חטא 46לפני ׁשּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' אּלא ּבֹו מּכיר ׁשּבא 47ׁשאין מי , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עברה  ספק ידֹו חׁשכה 48על עם אפּלּו הּכּפּורים, 49ּביֹום ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
מכּפר  הּיֹום ׁשּכל ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור למד,50- נמצאת . ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ׁשל הֹודע לא על מביאין ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים יֹום לֹו כּפר לא אם ְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹאּלא

.È מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹאין
הּׁשבים  על המבעט 51אּלא אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והביא  מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. מכּפרין אינן - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבהן

אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא אׁשמֹו אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָחּטאתֹו
לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ׁשּקרבּו ּפי על אף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמכּפרין,
חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו ּבתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּוכׁשּיחזר

הּכּפּורים 52ואׁשמֹו ּביֹום המבעט וכן יֹום 53. אין - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ּתלּוי הּכּפּורים ּבאׁשם נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לא  זה הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹועבר
חּיב  הּכּפּורים יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹנתּכּפר

ּבֹו חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל .54להביא ְִֶַָָָָָָָָ
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות חּוץ 55ּכל , ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

נזיר  נזיר 56מאׁשם ספק ּכּפרה 57. מחּסרי ּוספק 58ּוספק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּפּורים 59סֹוטה  יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלם -60. ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.·È יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַָָָָֻמי

להרג  ּדין זבּוח 61מּבית זבחֹו היה אם אֹותֹו62: מׁשהין - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
נׁשחט  לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד

עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין אין - .63הּזבח ְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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להקריבו.41) אין - עבר שלא זמן כל אבל הזמן, במשך העובר מום משחתם 42)כלומר, "כי כה): כב, (ויקרא שנאמר
יירצו". מומן עבר הא יירצו) לא בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה: ולמדו לכם", יירצו לא בם מום בהם

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג מכפר 44)שעברו הכיפורים יום כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף
מביא  אם אלא מכפר הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג) הלכה א, פרק (שם העבירות כל על לשבים

ילקה. או יום 45)קרבנו, אחר לו נודע ואם שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר תלוי אשם להביא
חטאת. להביא חייב בשוגג, חטא שבוודאי למד 46)הכיפורים, רבא של משמו תחליפא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם

שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים קרבנות חייבי על זה פסוק אשמות 47)מדקדוק שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים הכיפורים, יום עליהם שעבר כריתות.48)תלויין, מחייבי אחת על בשוגג עבר אם קודם 49)שנסתפק

חטא  אם אבל היום. מן שהות עוד יש העבירה מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד. שבת (ראה שתחשך
א  היום, מן שהות עוד שאין החמה לשקיעת יג:).סמוך (שבועות מכפר הכיפורים יום אלא 50)ין שלם, ליום צריך ואין

מכפרת. שלו ושעה שעה לא 51)כל כגון קלות, מצוות שעל ב הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
תשובה]. בלי מכפר המשתלח שעיר כרת, בהן שאין ועשה בו.52)תעשה שבעט בקרבן נתכפר לא שאמר 53)שהרי

מכפר. הכיפורים, יום שאין בליבו, חשב עליו.54)או כיפר לא הכיפורים שיום אשמות 55)כיוון חייבי כל כלומר,
מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות שכל שמצינו "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו עד מתכפרים אינם שבתורה

ימי 56) למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד אלא כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם מביא הנזיר
את  לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר כן ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים נזירות
אשמו  הביא שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר" הפסוק הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו ימי

שם).57)נתכפר. (רש"י לא אם נטמא אם שמסתפק כלומר, כו. שנסתפק 58)כריתות זב ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון
זבה  או גדולה זבה היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת שמביא ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם

מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק, על הבאה העוף חטאת שמביאה שקינא 59)קטנה, סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה אם וספק ונסתרה, בעלה הכיפורים 60)לה שיום אף כו. כריתות

שנאמר  משום הכיפורים, יום שעבר אחר אפילו קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר שאין חטא על מכפר
אושעיא  ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה - חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא הכיפורים ביום
אלא  קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי ספק נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם "לכל (שם)

שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם או גם 61)לטהרם, עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות בכל והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים אחד

קרבן. ממנו מקבלין ואין מומר נעשה אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם אחר 62)שאף דינו שנגמר כלומר,
קרבנו. משום 63)שנשחט - הדם ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף ר' ומפרש ז. בערכין ברייתא

אותו  משהין קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו הורגין דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור
החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עברֹות ‡. אחת 2העֹוּׂשה ּבהעלם חּטאת 3הרּבה חּיב - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחת  אחת ּכל אּלּו4על וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו . ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ
חּטאֹות 5ׁשּמנינּו וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת .6ּבהעלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשמֹות  מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד מעּׂשה עּׂשה אם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן
וׁשם 7הרּבה  ׁשם ּכל על חּיב האּסּורין 8- ׁשהיּו והּוא . ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאחת  ּבאין מֹוסיף 9ּכּלן אּסּור ּכֹולל 10אֹו אּסּור .11אֹו ְִִִִֵַַָָֻ
חּו קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּבׁשּבת ּכיצד? לעזרה ץ ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - זרה ׁשֹוחט 12לעבֹודה מּׁשּום : ֲִֵַַַָָָָָָ

עבֹודה  עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, ְֲִִִֵֵַַַָָָָקדׁשים
ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי ּדברים 13זרה; ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה14אמּורים? עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ;15ּבאֹומר ְְְֲִִִֵֵַָָ

לכ ּכּונתֹו היתה לא אם מעט 16אבל ּבּה מּׁשּיּׁשחט - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּתאסר  זרה עבֹודה חּוץ 17לׁשם ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו , ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשנים  ׁשּיׁשחֹוט ׁשנים 18עד רב ּכׁשּגמר 19אֹו ונמצא , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
חּיב  ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ּבהמה ׁשחט ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה

ּבחּוץ  ׁשֹוחט מּׁשּום ׁשּבארנּו20עליה ּכמֹו היתה 21, .22 ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
העֹוף  ּפגּום 23חּטאת ׁשּלּה קנה חצי והיה והֹוסיף 24, , ְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא 25ּבֹו ׁשלׁש26ּכל חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ְֲֵֶַַַָָָָָָָ
ּכאחת 27חּטאֹות  ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי וכן 28, . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  -29העֹוּׂשה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
חּטאֹות  ׁשּתי ּכאחת 30חּיב ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני ,31. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּקּים  אחיו אׁשת על ׁשלׁש32הּבא מביא - נּדה ּכׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשני 33חּטאֹות  והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת מּׁשּום : ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.1) כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה עשה ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר
חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן חדשים,3)שהעושה ובדפוסים בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד כן

האיסורים  כל ממנו שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן אחד בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות:
אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן כל שעשה אחר ורק מותרים, שהם וחשב ב:4)האלו, בכריתות יוחנן ר' דברי

אחותו  כי אף יז), כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו על בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד
עם  ביחד עשאה אם אפילו עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח, (שם כרת החייבים עריות שאר בין נכללה
למדו  שם) (כריתות רבנן וכן יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן העריות יתר כל כן כמו אחרות, עבירות
תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל נאמר ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה "ואל יט): (שם שנאמר ממה זאת

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה כל על חייב שהוא ללמדך ד.5)- הלכה פ"א דוקא,6)למעלה לאו ושלש ארבעים
שייך  לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו" אחי על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך לא באשה שהרי

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה שמביאה הרבה.7)"האשה אזהרות = רבים מקראות משום משנה 8)כלומר,
יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה יג: איסורי 9)בכריתות מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא שאם

ח). הלכה שם.10)ביאה ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כמבואר נדה, כשהיא הקיים, אחיו אשת על כאן 11)כשבא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק פירשה כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
ל"איסור  ובניגוד חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם חל יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
גם  היא אסורה הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו, האיסור על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף"
אומרים: אנו אלא גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן - עליו אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, דברים הכיפורים ביום לאכול הוא שאסור מ.12)מתוך בחולין כל 13)ברייתא שהרי
שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא ה"חפצא", על אינם הללו שלש 14)האיסורים חייב שהוא

שם:לעב 15)חטאות. גמרא השחיטה.16)ודהֿזרה, התחלת עם מיד אותה עובד אלא זביחה, בגמר אותה  שיעבוד
שאין 17) ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות (פ"ח הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה כי שם. עולא דברי

והוא  שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון - גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו דבר אוסר אדם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב מה ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם יכול
בקדשים  שהרי הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו, אלא כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם

שם). ע"ז בהלכות המשנה (מרכבת לצערו מתכוון שהוא לומר שייך והוושט.18)לא הקנה = הסימנים רוב 19)שני
שחוטי  משום חייב שאינו מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט כז. חולין משנה ראה הסימנים. שני

אחד. סימן אלא שחט לא אם בעפר.20)חוץ כמחתך שהוא שם, הגמרא הקרבנות 21)דברי מעשה מהלכות בפי"ח
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת על חייב שאינו ואילך, ו בשבת 22)הלכה בחוץ, ששחט זו

לענין 23)לע"ז. - במליקה (=בעזרה) בפנים שהכשירו ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת מותר שהעוף
במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם אלא חייב אינו חוץ", אותה.25)חתוך.24)"שחוטי הכלֿשהו 26)שחט וע"י

יא). הלכה שחיטה מהלכות (פ"א באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף, השחיטה מ:27)נגמרת חולין
השב 28) את מחלל והוא לע"ז שחיטה על חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו גם 30)בשוגג.29)ת.שבשחיטת

ו. הלכה פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא מחלוקת והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת בברייתא 31)משום
רבינו, שפסק מה לפי אבל שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת גֿכז) כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד צורך אין אחת, בבת איסור על חל אח 32)שאיסור אשת גם היא כן ואם החי,
איש. אשת לג:33)וגם ביבמות משנה
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אּסּור  ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ּכאחת, הּבאין ְִִִִִִֶַַַָָאּסּורין
נֹוסף 34מֹוסיף  - לבעלּה זה אּסּור ּבּה ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו ; ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתים 35ליבמּה חּיב - אביו על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן .36: ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לא  זכר ואת ּומּׁשּום תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחת
ׁשּתים  חּיב - אביו אחי על הּבא וכן ׁשּנאמר:37תׁשּכב. , ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

תגּלה  לא אבי אחי והביא 38ערות הּזכּור על הּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
עליו  גּופין 39זכּור ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, 40ּבהעלם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו לא 41- זכר ואת ׁשּנאמר: ; ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אחד  ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב - על 42תׁשּכב הּבא וכן הּוא. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

עליו  ּבהמה והביא חּיב 43הּבהמה אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
אחת  חּטאת ּוזכּור 44אּלא ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אחת. ְִִַַָּכבעילה
ּבֹועל ·. אחת 45יׁש ׁשמֹונה 46ּבעילה עליה וחּיב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

יעקב 47חּטאֹות  ּכיצד? מּזלּפה 48. ּבת לֹו ּוׁשמּה49ׁשהיתה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לבן  נּׂשא סרח,51ּתמנע 50ּתמנע, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּבת  ללבן לבּדּה52ואין רחל ּבת 53אּלא ּבת סרח נמצאת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו54יעקב  הּבאין 56מאביה 55ואחֹות אּסּורין ׁשני הן ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
לראּובן 57ּכאחת  סרח נּׂשאת ּבני 59ונאסרה 58. ׁשאר על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבּה60יעקב  נֹוסף ּכּלתֹו61, היא והרי ליעקב מת 62אּסּור . ְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹ

מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו -63ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
יעקב  אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ּבּה64מּתֹו ליעקב נֹוסף ,65 ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אחיו  אׁשת גרׁש66אּסּור אֹו מת זֹו67. סרח ונּׂשאת ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
יׁשמעאל 68ליׁשמעאל  אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו -69, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה ליעקב יׁשמעאל 70נֹוסף מת אביו. אחי אׁשת אּסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
יצחק  לפני ליּבּום על 71ונפלה אף ויּבמּה יצחק ועבר , ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

לֹו ׁשנּיה ׁשהיא אחיו 72ּפי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו -73, ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
אׁשת  ּומּׁשּום אביו אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנֹוסף

ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ּובא 74איׁש, יעקב ׁשגג אם . ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
נּדה  ּכׁשהיא זֹו סרח ּבעלּה75על יצחק רחל 76ּבחּיי ּובחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יעקב  חּטאֹות:77אׁשת ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתֹו ּבת אׁשּתֹו78מּׁשּום אחֹות ּומּׁשּום ּכּלתֹו79, ּומּׁשּום ,80, ְֲִִִִִַַָ

אחיו  אׁשת אביו 81ּומּׁשּום אחי אׁשת ּומּׁשּום ּומּׁשּום 82, , ֲִִִִִִֵֵֶֶָָ
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נדתה.34) בזמן בעלה על גם נאסרת היא באיסור.35)שהרי עליה שבא זה בעלה, של נד.36)לאחיו סנהדרין
תשכב".38)שם.37) לא זכר "ואת משום עליו 39)וגם הביא אם אבל עליו, הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

ג. הלכה פ"ה להלן ראה שתים, חייב אחר שתים.40)זכר לחייבו מחלקין גופין כי שם, להלן בין 41)ראה מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע ופסק ג., בכריתות ור"ע ישמעאל תשכיב",42)ר' "לא גם ביה קרי תשכב", "לא שם דורש שר"ע

אחד. בהעלם הזה הזכר על פעמיים הוא בא כאילו שם.43)ונחשב פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שבא הבהמה אותה
אצל 44) אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור על הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי שם. כריתות

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה על ובגמרא.45)הבא במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שמות.47)אסורה.46) שמונה שם.משום לבן.48)משנה של בתו רחל, של בעלה השניה,49)שהוא אשתו שהיא

לבן. של בתו יעקב.50)ואינה של חותנו קרובתו.51)שהוא אינה זלפה שהרי לו, מותרת חוץ 52)שהיא אחרת
בתו"53)מסרח. "בת האיסורים: שני יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור שום יעקב על אין שעדיין

באיסור  נאסר כבר שיעקב כיון בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה ואילו אחת, בבת אשתו" ו"אחות
(מרכבת  כאחד האיסורים שני באים סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל, של באחותה אשתו" "אחות

לחםֿמשנה). וראה יעקב.54)המשנה, של בתו שהיא תמנע, בת שהיא מאמה.56)רחל.55)נכדתו, ולא לבן.
איסור.57) על איסור חל אחת שבבת למעלה, אמרנו וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של לידתה עם שמיד
לו.58) ומותרת אחותו, בת שהיא יעקב, אלו.59)בן אחיו".60)בנישואין "אשת אלו.61)משום בנישואין
כנ"ל.62) איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו, יעקב על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה נקט 63)שמתוך

יעקב  לאחי זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה לישמעאל שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי
מן  פטורה שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום, לפניו נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו,

(כס  היבום ומן שהרי החליצה ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה ויבמה עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
אינה  כן ואם מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום עליהם חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא

מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אח.64)אסורה אשת הקודמים.65)משום האיסורים על אלו, בנישואין
מוסיף.66) באיסור איסור על חל יעקב.67)שאיסור של אח שהוא אביו.68)בעלה, יצחק אחי שהוא יעקב, דוד
אח.69) אשת אלו.70)באיסור ורק 71)בנישואין לייבמה, יצחק על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא

מהלכות  (פ"א מדרבנן שניות איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות, איסור משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן
מתייבמת". ולא חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם ובמשנה יא). אות ו, הלכה ותופסין 72)אישות

דרבנן. באיסור אב.73)קידושין אשת משום מאביו, יעקב הקודמים,74)של האיסורים על אחת בבת שניהם וחלים
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם, מוסיפים גם 75)ששניהם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך

א. הלכה למעלה כמבואר יעקב, איש.76)על אשת משום חייב אינו מיתתו, לאחר אבל 77)אבל סרח, אחות שהיא
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות שאיסור אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה לאחר

יעקב.78) בת תמנע בת יעקב.79)סרח אשת רחל אחות והיא לבן, של בתו עליו 80)שהיא שאסורה ראובן, בנו אשת
או בנו מות לאחר א).גם הלכה ביאה איסורי מהלכות (פ"ב שגירשה שם 81)לאחר ועיין מאמו, לאחיו נישאה שהרי

ב. לישמעאל.82)הלכה נישאה שהרי



קמי zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עברֹות ‡. אחת 2העֹוּׂשה ּבהעלם חּטאת 3הרּבה חּיב - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחת  אחת ּכל אּלּו4על וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו . ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ
חּטאֹות 5ׁשּמנינּו וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת .6ּבהעלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשמֹות  מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד מעּׂשה עּׂשה אם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן
וׁשם 7הרּבה  ׁשם ּכל על חּיב האּסּורין 8- ׁשהיּו והּוא . ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאחת  ּבאין מֹוסיף 9ּכּלן אּסּור ּכֹולל 10אֹו אּסּור .11אֹו ְִִִִֵַַָָֻ
חּו קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּבׁשּבת ּכיצד? לעזרה ץ ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - זרה ׁשֹוחט 12לעבֹודה מּׁשּום : ֲִֵַַַָָָָָָ

עבֹודה  עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, ְֲִִִֵֵַַַָָָָקדׁשים
ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי ּדברים 13זרה; ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה14אמּורים? עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ;15ּבאֹומר ְְְֲִִִֵֵַָָ

לכ ּכּונתֹו היתה לא אם מעט 16אבל ּבּה מּׁשּיּׁשחט - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּתאסר  זרה עבֹודה חּוץ 17לׁשם ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו , ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשנים  ׁשּיׁשחֹוט ׁשנים 18עד רב ּכׁשּגמר 19אֹו ונמצא , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
חּיב  ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ּבהמה ׁשחט ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה

ּבחּוץ  ׁשֹוחט מּׁשּום ׁשּבארנּו20עליה ּכמֹו היתה 21, .22 ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
העֹוף  ּפגּום 23חּטאת ׁשּלּה קנה חצי והיה והֹוסיף 24, , ְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא 25ּבֹו ׁשלׁש26ּכל חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ְֲֵֶַַַָָָָָָָ
ּכאחת 27חּטאֹות  ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי וכן 28, . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  -29העֹוּׂשה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
חּטאֹות  ׁשּתי ּכאחת 30חּיב ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני ,31. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּקּים  אחיו אׁשת על ׁשלׁש32הּבא מביא - נּדה ּכׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשני 33חּטאֹות  והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת מּׁשּום : ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
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שם.1) כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה עשה ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר
חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן חדשים,3)שהעושה ובדפוסים בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד כן

האיסורים  כל ממנו שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן אחד בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות:
אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן כל שעשה אחר ורק מותרים, שהם וחשב ב:4)האלו, בכריתות יוחנן ר' דברי

אחותו  כי אף יז), כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו על בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד
עם  ביחד עשאה אם אפילו עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח, (שם כרת החייבים עריות שאר בין נכללה
למדו  שם) (כריתות רבנן וכן יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן העריות יתר כל כן כמו אחרות, עבירות
תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל נאמר ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה "ואל יט): (שם שנאמר ממה זאת

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה כל על חייב שהוא ללמדך ד.5)- הלכה פ"א דוקא,6)למעלה לאו ושלש ארבעים
שייך  לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו" אחי על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך לא באשה שהרי

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה שמביאה הרבה.7)"האשה אזהרות = רבים מקראות משום משנה 8)כלומר,
יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה יג: איסורי 9)בכריתות מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא שאם

ח). הלכה שם.10)ביאה ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כמבואר נדה, כשהיא הקיים, אחיו אשת על כאן 11)כשבא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק פירשה כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
ל"איסור  ובניגוד חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם חל יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
גם  היא אסורה הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו, האיסור על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף"
אומרים: אנו אלא גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן - עליו אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, דברים הכיפורים ביום לאכול הוא שאסור מ.12)מתוך בחולין כל 13)ברייתא שהרי
שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא ה"חפצא", על אינם הללו שלש 14)האיסורים חייב שהוא

שם:לעב 15)חטאות. גמרא השחיטה.16)ודהֿזרה, התחלת עם מיד אותה עובד אלא זביחה, בגמר אותה  שיעבוד
שאין 17) ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות (פ"ח הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה כי שם. עולא דברי

והוא  שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון - גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו דבר אוסר אדם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב מה ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם יכול
בקדשים  שהרי הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו, אלא כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם

שם). ע"ז בהלכות המשנה (מרכבת לצערו מתכוון שהוא לומר שייך והוושט.18)לא הקנה = הסימנים רוב 19)שני
שחוטי  משום חייב שאינו מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט כז. חולין משנה ראה הסימנים. שני

אחד. סימן אלא שחט לא אם בעפר.20)חוץ כמחתך שהוא שם, הגמרא הקרבנות 21)דברי מעשה מהלכות בפי"ח
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת על חייב שאינו ואילך, ו בשבת 22)הלכה בחוץ, ששחט זו

לענין 23)לע"ז. - במליקה (=בעזרה) בפנים שהכשירו ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת מותר שהעוף
במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם אלא חייב אינו חוץ", אותה.25)חתוך.24)"שחוטי הכלֿשהו 26)שחט וע"י

יא). הלכה שחיטה מהלכות (פ"א באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף, השחיטה מ:27)נגמרת חולין
השב 28) את מחלל והוא לע"ז שחיטה על חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו גם 30)בשוגג.29)ת.שבשחיטת

ו. הלכה פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא מחלוקת והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת בברייתא 31)משום
רבינו, שפסק מה לפי אבל שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת גֿכז) כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד צורך אין אחת, בבת איסור על חל אח 32)שאיסור אשת גם היא כן ואם החי,
איש. אשת לג:33)וגם ביבמות משנה

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּסּור  ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ּכאחת, הּבאין ְִִִִִִֶַַַָָאּסּורין
נֹוסף 34מֹוסיף  - לבעלּה זה אּסּור ּבּה ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו ; ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתים 35ליבמּה חּיב - אביו על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן .36: ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לא  זכר ואת ּומּׁשּום תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחת
ׁשּתים  חּיב - אביו אחי על הּבא וכן ׁשּנאמר:37תׁשּכב. , ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

תגּלה  לא אבי אחי והביא 38ערות הּזכּור על הּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
עליו  גּופין 39זכּור ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, 40ּבהעלם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו לא 41- זכר ואת ׁשּנאמר: ; ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אחד  ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב - על 42תׁשּכב הּבא וכן הּוא. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

עליו  ּבהמה והביא חּיב 43הּבהמה אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
אחת  חּטאת ּוזכּור 44אּלא ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אחת. ְִִַַָּכבעילה
ּבֹועל ·. אחת 45יׁש ׁשמֹונה 46ּבעילה עליה וחּיב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

יעקב 47חּטאֹות  ּכיצד? מּזלּפה 48. ּבת לֹו ּוׁשמּה49ׁשהיתה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לבן  נּׂשא סרח,51ּתמנע 50ּתמנע, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּבת  ללבן לבּדּה52ואין רחל ּבת 53אּלא ּבת סרח נמצאת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו54יעקב  הּבאין 56מאביה 55ואחֹות אּסּורין ׁשני הן ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
לראּובן 57ּכאחת  סרח נּׂשאת ּבני 59ונאסרה 58. ׁשאר על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבּה60יעקב  נֹוסף ּכּלתֹו61, היא והרי ליעקב מת 62אּסּור . ְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹ

מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו -63ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
יעקב  אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ּבּה64מּתֹו ליעקב נֹוסף ,65 ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אחיו  אׁשת גרׁש66אּסּור אֹו מת זֹו67. סרח ונּׂשאת ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
יׁשמעאל 68ליׁשמעאל  אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו -69, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה ליעקב יׁשמעאל 70נֹוסף מת אביו. אחי אׁשת אּסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
יצחק  לפני ליּבּום על 71ונפלה אף ויּבמּה יצחק ועבר , ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

לֹו ׁשנּיה ׁשהיא אחיו 72ּפי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו -73, ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
אׁשת  ּומּׁשּום אביו אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנֹוסף

ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ּובא 74איׁש, יעקב ׁשגג אם . ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
נּדה  ּכׁשהיא זֹו סרח ּבעלּה75על יצחק רחל 76ּבחּיי ּובחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יעקב  חּטאֹות:77אׁשת ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתֹו ּבת אׁשּתֹו78מּׁשּום אחֹות ּומּׁשּום ּכּלתֹו79, ּומּׁשּום ,80, ְֲִִִִִַַָ

אחיו  אׁשת אביו 81ּומּׁשּום אחי אׁשת ּומּׁשּום ּומּׁשּום 82, , ֲִִִִִִֵֵֶֶָָ
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נדתה.34) בזמן בעלה על גם נאסרת היא באיסור.35)שהרי עליה שבא זה בעלה, של נד.36)לאחיו סנהדרין
תשכב".38)שם.37) לא זכר "ואת משום עליו 39)וגם הביא אם אבל עליו, הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

ג. הלכה פ"ה להלן ראה שתים, חייב אחר שתים.40)זכר לחייבו מחלקין גופין כי שם, להלן בין 41)ראה מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע ופסק ג., בכריתות ור"ע ישמעאל תשכיב",42)ר' "לא גם ביה קרי תשכב", "לא שם דורש שר"ע

אחד. בהעלם הזה הזכר על פעמיים הוא בא כאילו שם.43)ונחשב פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שבא הבהמה אותה
אצל 44) אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור על הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי שם. כריתות

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה על ובגמרא.45)הבא במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שמות.47)אסורה.46) שמונה שם.משום לבן.48)משנה של בתו רחל, של בעלה השניה,49)שהוא אשתו שהיא

לבן. של בתו יעקב.50)ואינה של חותנו קרובתו.51)שהוא אינה זלפה שהרי לו, מותרת חוץ 52)שהיא אחרת
בתו"53)מסרח. "בת האיסורים: שני יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור שום יעקב על אין שעדיין

באיסור  נאסר כבר שיעקב כיון בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה ואילו אחת, בבת אשתו" ו"אחות
(מרכבת  כאחד האיסורים שני באים סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל, של באחותה אשתו" "אחות

לחםֿמשנה). וראה יעקב.54)המשנה, של בתו שהיא תמנע, בת שהיא מאמה.56)רחל.55)נכדתו, ולא לבן.
איסור.57) על איסור חל אחת שבבת למעלה, אמרנו וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של לידתה עם שמיד
לו.58) ומותרת אחותו, בת שהיא יעקב, אלו.59)בן אחיו".60)בנישואין "אשת אלו.61)משום בנישואין
כנ"ל.62) איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו, יעקב על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה נקט 63)שמתוך

יעקב  לאחי זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה לישמעאל שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי
מן  פטורה שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום, לפניו נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו,

(כס  היבום ומן שהרי החליצה ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה ויבמה עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
אינה  כן ואם מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום עליהם חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא

מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אח.64)אסורה אשת הקודמים.65)משום האיסורים על אלו, בנישואין
מוסיף.66) באיסור איסור על חל יעקב.67)שאיסור של אח שהוא אביו.68)בעלה, יצחק אחי שהוא יעקב, דוד
אח.69) אשת אלו.70)באיסור ורק 71)בנישואין לייבמה, יצחק על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא

מהלכות  (פ"א מדרבנן שניות איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות, איסור משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן
מתייבמת". ולא חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם ובמשנה יא). אות ו, הלכה ותופסין 72)אישות

דרבנן. באיסור אב.73)קידושין אשת משום מאביו, יעקב הקודמים,74)של האיסורים על אחת בבת שניהם וחלים
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם, מוסיפים גם 75)ששניהם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך

א. הלכה למעלה כמבואר יעקב, איש.76)על אשת משום חייב אינו מיתתו, לאחר אבל 77)אבל סרח, אחות שהיא
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות שאיסור אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה לאחר

יעקב.78) בת תמנע בת יעקב.79)סרח אשת רחל אחות והיא לבן, של בתו עליו 80)שהיא שאסורה ראובן, בנו אשת
או בנו מות לאחר א).גם הלכה ביאה איסורי מהלכות (פ"ב שגירשה שם 81)לאחר ועיין מאמו, לאחיו נישאה שהרי

ב. לישמעאל.82)הלכה נישאה שהרי
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ּכל  וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹאׁשת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

מֹוסיף,‚. ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּבעֹולם  מצּויין האחרים האנׁשים ׁשּיהּו ּכדי 83צרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ

אחר  אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ּומּתֹו עליהן, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתאסר
ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - מצּויין אינן אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָלזה;
יּתֹוסף  - עליהן נאסרת היתה אחים  אֹו ּבנים לזה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהיה

לּזקן  וכן 84אּסּור אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם אין ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָמי
א  ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ׁשל מהן, אביה ם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

חמֹותֹו85ׁשליׁשית  ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ
הן  ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו היא 86ואם אחת ּבתֿ 87ואּסּור ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּבאּׁשה 88- ׁשּנאמר לפי . ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- היא זּמה הּנה ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָּובּתּה:

אחד  ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה יחׁשבּו89הּכתּוב לפיכ , ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
אחד  ּכׁשם ׁשמֹות .90הּׁשלׁשה ְְֵֵֶַָָ

אחֹות ‰. והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה 91אּמֹו אחתֹו ערות ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו על חּיב -ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ
אביו  ואחֹות על 92אּמֹו ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

מּבנֹותיו  אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה והֹוליד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּמֹו
הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהֹוליד
ׁשהיא  מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו אחֹות ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשהיא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו ְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹאחֹות

.93ּבזה  ֶָ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על ‡. אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא

ולא  הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּפי
ׁשגגה  הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ּבינתים לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנֹודע
ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ואינֹו ְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָאחת

ואחר  ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָואחר
ּכל  על חּיב - ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ְְְְַַַַַַָָָָָָָָָּכ

הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהידיעֹות ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה
על·. וזֹוהּבא אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה היתה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּנבעלת
חּטאת  מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּביאֹות
היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא ְְִִִִַַַַָָָָָָאחת,
מביא  הּוא - אחת ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַלֹו

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, ְְְִִֵַַַַַָָָחּטאֹות
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

אחת  ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל אחד, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּׁשם
על  ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחת.
על  חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על אֹו אחיֹותיו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחמׁש
הּבא  חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ּגּוף ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
חּטאת  חּיב - אחת ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת,
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהם על ׁשּבא ּבין אחר, זכּור היה אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
אחת „. ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

גּופין  ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת חּיבת -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבהעלם  הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמחלקין;

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא ִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
אֹו‰. ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ּפי  על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
ואם  אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ּדין, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבית
- הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה לאנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָנּׂשאת
ּגּופים  ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל על חּטאת ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּיבת
הּנּדה  על הּבא אחת. ּבׁשגגה ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמחלקין,
ּובא  נּדה, וראתה וחזרה וטבלה, מּנּדתּה וטהרה ְְְְְְְֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָָָּבׁשגגה,
ּכל  על חּיב - עצמּה ׁשגגה ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָעליה

ו  גּוף ּפעם והּוא אחת ּבהעלם ׁשהּוא ּפי על אף פעם, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברא 83) דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור יוסי ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
איסור  זה הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי איסורא איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,

(כסףֿמשנה). אחר.84)מוסיף באיסור מקודם עליו אסורה שהיא של 85)לזה בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
שהיא  מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל, לאה של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של אחותה רחל

אחיהן. ורחל לאה של הם.86)אמם איסורים שליח.87)ג' עלֿידי אחת בבת שלשתן את שקידש משנה 88)כגון
שלשתן  לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום עליה חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד: בכריתות

הן". אחד שלש 89)שם על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד בלשון וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
יוחנן). ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה שישנם אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו

הן".90) אחד שם שלשתן לו, "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה טו.91)וזהו שם וגמרא של 92)משנה הזה שהענין
ושם. שם כל על חייב שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו עליו 93)"ערות שחייב אחד מעשה עשה אם

א. הלכה למעלה ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות הרבה 1)משום בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר
הרבה. עריות על או אחד בהעלם
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הן  והרי הּׁשנית, נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאחד;
נּדֹות. נׁשים ְִִִֵָּכׁשּתי

.Â ּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא
ׁשּזה  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתׁשמיׁש
ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא הּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכאנּוס
לידי  ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה יפה ּבדק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואּלּו
ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ׁשּלא ּולפי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשגגה,
טהֹורה  הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה אבל ּכּפרה; צרי ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָיעּׂשה
אנס. אּלא זה אין ּבעל. וסּתּה ּבׁשעת וׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהיתה
עד  על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּולפיכ
לוסת, סמּו עליה ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו
ּבׁשעת  וראתה ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹודּמה
אם  ,לפיכ ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָהּתׁשמיׁש
ּבקרּבן. וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצא
הּבעל  ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא
ׁשהתה  ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹולא
עד  ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּבספק  טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלבּדק
ותדיח  הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּופטּורין
טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּפניה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
ׁשאסּור  ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

מתקּׁש ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד חּטאֹות:לפרׁש ׁשּתי חּיב - ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָׁשּיציאתֹו
ׁשּתקּדם  ודּמה הּוסת ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּידע

ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבעילתֹו
ידע  לא אם אבל הּבעילֹות; ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹלֹו
מן  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
אינֹו - מתקּׁשה והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּטמאה
ׁשהן  ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
עּׂשה  אחת ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּתי
על  ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹהּכל.
והּוא  ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהערוה
לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּבתֹו
והּוא  ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּכביאתֹו.
אחת  ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמתקּׁשה

ִהיא.

ה'תשע"ה  תמוז ג' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּמאכלֹות ‡. ׁשגגת הּבעילֹות 2ּדין ׁשגגת לפיכ,3ּכדין . ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָ

אחת  ּבהעלם אחד מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל אף 4אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

וחלב 5אחת  למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל ּכיצד? . ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתמחּויין 6למחר  ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, 7ּבהעלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ונֹודע  חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. אּלא חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אכילה  ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ּכזית ואכל וחזר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָלֹו,

הּׁשגגֹות  מחּלקֹות ׁשהידיעֹות זית 8ואכילה; ּכחצי אכל . ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
על 9חלב  אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּתמחּויין  ׁשני ׁשהן ּביניהן 10ּפי ׁשהפסיק ּפי על -11ואף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

ּביניהן 12מחּלקין  יׁשהה ׁשּלא והּוא אכילת 13. מּכדי יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקרבן.1) מצטרפין האיסורין ואם הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין מדברי 3)האסורים.2)יבאר הוא, ברור
יא: כריתות האכילה 4)המשנה (מהתחלת הזמן כל במשך ממנו ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) האכילה סוף עד הימים 5)הראשונה אין האכילות לעניין כי האכילות, כל על
אחת. אלא חייב אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות אם כי המחר,6)מחלקים, של למחר כלומר,

הראשונה. האכילה אחרי יומיים ט 7)שהוא הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי קערות, בשלוש נתבשלו
התמ  את כי מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי פסק כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים חויין

עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי כל על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע לרבי שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי הוא עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת

ואחת".8) אחת כל על חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם שיעור 9)במשנה: כי
בכזית. הוא - בשוגג וחטאת במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב בשינוי 10)אכילת זה זית חצי ושנתבשל קערות בשתי

מצטרפים. זיתים החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים אין - השני הזית חצי מאשר הבישול שאכלם 11)מלאכת
ביניהם. ובהפסקה עקיבא.12)בנפרד וכרבי להחמיר ובין להקל זית 13)בין חצי אכילת מסוף ישהה שלא הכוונה אין

מצאנו  וכן השני. זית החצי אכילת סוף עד הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי אכילת להתחלת ראשון
ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל יב: ברכות בגמרא

ימים. עשרה אין הכיפורים ויום השנה ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש מתחילת הוא
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ּכל  וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹאׁשת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

מֹוסיף,‚. ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּבעֹולם  מצּויין האחרים האנׁשים ׁשּיהּו ּכדי 83צרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ

אחר  אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ּומּתֹו עליהן, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתאסר
ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - מצּויין אינן אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָלזה;
יּתֹוסף  - עליהן נאסרת היתה אחים  אֹו ּבנים לזה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהיה

לּזקן  וכן 84אּסּור אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם אין ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָמי
א  ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ׁשל מהן, אביה ם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

חמֹותֹו85ׁשליׁשית  ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ
הן  ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו היא 86ואם אחת ּבתֿ 87ואּסּור ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּבאּׁשה 88- ׁשּנאמר לפי . ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- היא זּמה הּנה ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָּובּתּה:

אחד  ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה יחׁשבּו89הּכתּוב לפיכ , ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
אחד  ּכׁשם ׁשמֹות .90הּׁשלׁשה ְְֵֵֶַָָ

אחֹות ‰. והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה 91אּמֹו אחתֹו ערות ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו על חּיב -ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ
אביו  ואחֹות על 92אּמֹו ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

מּבנֹותיו  אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה והֹוליד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּמֹו
הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהֹוליד
ׁשהיא  מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו אחֹות ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשהיא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו ְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹאחֹות

.93ּבזה  ֶָ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על ‡. אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא

ולא  הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּפי
ׁשגגה  הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ּבינתים לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנֹודע
ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ואינֹו ְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָאחת

ואחר  ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָואחר
ּכל  על חּיב - ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ְְְְַַַַַַָָָָָָָָָּכ

הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהידיעֹות ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה
על·. וזֹוהּבא אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה היתה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּנבעלת
חּטאת  מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּביאֹות
היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא ְְִִִִַַַַָָָָָָאחת,
מביא  הּוא - אחת ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַלֹו

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, ְְְִִֵַַַַַָָָחּטאֹות
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

אחת  ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל אחד, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּׁשם
על  ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואחת.
על  חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על אֹו אחיֹותיו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחמׁש
הּבא  חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ּגּוף ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
חּטאת  חּיב - אחת ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת,
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהם על ׁשּבא ּבין אחר, זכּור היה אם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
אחת „. ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

גּופין  ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת חּיבת -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבהעלם  הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמחלקין;

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא ִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
אֹו‰. ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ּפי  על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
ואם  אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ּדין, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבית
- הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה לאנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָנּׂשאת
ּגּופים  ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל על חּטאת ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּיבת
הּנּדה  על הּבא אחת. ּבׁשגגה ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמחלקין,
ּובא  נּדה, וראתה וחזרה וטבלה, מּנּדתּה וטהרה ְְְְְְְֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָָָּבׁשגגה,
ּכל  על חּיב - עצמּה ׁשגגה ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָעליה

ו  גּוף ּפעם והּוא אחת ּבהעלם ׁשהּוא ּפי על אף פעם, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברא 83) דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור יוסי ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
איסור  זה הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי איסורא איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,

(כסףֿמשנה). אחר.84)מוסיף באיסור מקודם עליו אסורה שהיא של 85)לזה בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
שהיא  מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל, לאה של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של אחותה רחל

אחיהן. ורחל לאה של הם.86)אמם איסורים שליח.87)ג' עלֿידי אחת בבת שלשתן את שקידש משנה 88)כגון
שלשתן  לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום עליה חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד: בכריתות

הן". אחד שלש 89)שם על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד בלשון וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
יוחנן). ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה שישנם אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו

הן".90) אחד שם שלשתן לו, "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה טו.91)וזהו שם וגמרא של 92)משנה הזה שהענין
ושם. שם כל על חייב שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו עליו 93)"ערות שחייב אחד מעשה עשה אם

א. הלכה למעלה ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות הרבה 1)משום בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר
הרבה. עריות על או אחד בהעלם

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן  והרי הּׁשנית, נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאחד;
נּדֹות. נׁשים ְִִִֵָּכׁשּתי

.Â ּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא
ׁשּזה  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתׁשמיׁש
ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא הּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכאנּוס
לידי  ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה יפה ּבדק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואּלּו
ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ׁשּלא ּולפי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשגגה,
טהֹורה  הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה אבל ּכּפרה; צרי ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָיעּׂשה
אנס. אּלא זה אין ּבעל. וסּתּה ּבׁשעת וׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהיתה
עד  על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּולפיכ
לוסת, סמּו עליה ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו
ּבׁשעת  וראתה ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹודּמה
אם  ,לפיכ ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָהּתׁשמיׁש
ּבקרּבן. וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצא
הּבעל  ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא
ׁשהתה  ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹולא
עד  ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּבספק  טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלבּדק
ותדיח  הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּופטּורין
טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּפניה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
ׁשאסּור  ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

מתקּׁש ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד חּטאֹות:לפרׁש ׁשּתי חּיב - ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָׁשּיציאתֹו
ׁשּתקּדם  ודּמה הּוסת ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּידע

ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבעילתֹו
ידע  לא אם אבל הּבעילֹות; ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹלֹו
מן  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
אינֹו - מתקּׁשה והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּטמאה
ׁשהן  ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב
עּׂשה  אחת ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּתי
על  ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹהּכל.
והּוא  ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהערוה
לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּבתֹו
והּוא  ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּכביאתֹו.
אחת  ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמתקּׁשה

ִהיא.

ה'תשע"ה  תמוז ג' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּמאכלֹות ‡. ׁשגגת הּבעילֹות 2ּדין ׁשגגת לפיכ,3ּכדין . ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָ

אחת  ּבהעלם אחד מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל אף 4אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

וחלב 5אחת  למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל ּכיצד? . ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתמחּויין 6למחר  ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, 7ּבהעלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ונֹודע  חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. אּלא חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אכילה  ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ּכזית ואכל וחזר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָלֹו,

הּׁשגגֹות  מחּלקֹות ׁשהידיעֹות זית 8ואכילה; ּכחצי אכל . ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
על 9חלב  אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּתמחּויין  ׁשני ׁשהן ּביניהן 10ּפי ׁשהפסיק ּפי על -11ואף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

ּביניהן 12מחּלקין  יׁשהה ׁשּלא והּוא אכילת 13. מּכדי יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
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לקרבן.1) מצטרפין האיסורין ואם הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין מדברי 3)האסורים.2)יבאר הוא, ברור
יא: כריתות האכילה 4)המשנה (מהתחלת הזמן כל במשך ממנו ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) האכילה סוף עד הימים 5)הראשונה אין האכילות לעניין כי האכילות, כל על
אחת. אלא חייב אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות אם כי המחר,6)מחלקים, של למחר כלומר,

הראשונה. האכילה אחרי יומיים ט 7)שהוא הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי קערות, בשלוש נתבשלו
התמ  את כי מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי פסק כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים חויין

עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי כל על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע לרבי שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי הוא עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת

ואחת".8) אחת כל על חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם שיעור 9)במשנה: כי
בכזית. הוא - בשוגג וחטאת במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב בשינוי 10)אכילת זה זית חצי ושנתבשל קערות בשתי

מצטרפים. זיתים החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים אין - השני הזית חצי מאשר הבישול שאכלם 11)מלאכת
ביניהם. ובהפסקה עקיבא.12)בנפרד וכרבי להחמיר ובין להקל זית 13)בין חצי אכילת מסוף ישהה שלא הכוונה אין

מצאנו  וכן השני. זית החצי אכילת סוף עד הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי אכילת להתחלת ראשון
ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל יב: ברכות בגמרא

ימים. עשרה אין הכיפורים ויום השנה ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש מתחילת הוא



zebbyקמד zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביצים  אסּורֹות.14ׁשלׁש מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָ
הּׁשעּור  ׁשּמצטרף מצטרף 15ׁשּכׁשם ּכ למלקּות, למזיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

לקרּבן  לׁשֹוגג .16הּׁשעּור ְְְִֵַָָ
נֹותר ·. ּכזית 17אכל זבחים, זבח,18מחמּׁשה מּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּתמחּויין  ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף אחת, -19ּבהעלם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הן  אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב ,20אינֹו ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מחּלקין  אינן אינן 21והּתמחּויין הּזבחים וגּופי . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
מּזבח 22מחּלקין  אֹו רּבים מּזבחים ּבּׂשר האֹוכל ׁשאחד , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחּוץ 23אחד  זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחת 24. ּבהעלם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו דֹומה?25- זה למה הא . ְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
צּורֹות  לחמׁש אחת 26למׁשּתחוה .27ּבהעלם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

ּדם ‚. ּוׁשתאן 30וקּבלֹו29לבהמּתֹו28הּקיז  ּכֹוסֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶָָָ
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - אחת .31ּבהעלם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבהעלם „. הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָהאֹוכל
וׁשם  ׁשם ּכל על חּיב - ׁשאכל 32אחת ּכגֹון ּכיצד? . ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּופּגּול  ונֹותר ודם ואחד,33חלב אחד מּכל ּכזית , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּטאֹות. ארּבע מביא - אחת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּבהעלם
ׁשמֹות  בֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבאּלּו.

אחת 34הרּבה  אֹו35ּבהעלם מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ
אחת  ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ׁשם 36ּבאּסּור ּכל על חּיב - ְְִִֵֵַַַַַָָ

חלב 37וׁשם  ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ 39ונֹותר 38. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואׁשם  חּטאֹות ארּבע מביא - הּכּפּורים חּטאת 40ּביֹום : ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחת
יֹום  מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִֵֵֶַַַַָחלב,
עד  זה ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכּפּורים.

לכּכֹותבת  למעילה,41ׁשּיׁשלימֹו וּדאי אׁשם ּומביא . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נ  ּבׁשגגה ׁשהרי ההקּדׁש מן .42הנה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

אינֹו‰. - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת אּלא .43חּיב ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

.Â ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוּׂשה
הּבאין  אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי חּיב -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.44ּכאחד  ְֶָ
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ברוקא 14) בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת כדי סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות במשנה כחכמים
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור כי פג. שלם.15)עירובין לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא

לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות כרת 17)שמצטרף חייב במזיד אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת.ובש  מביא כזית.18)וגג הוא בה, להתחייב נותר אכילת שיעור אחרת.19)כי בקערה וזבח זבח כל נתבשלו
נותר.20) איסור והוא אחד איסור אלא אינם חטאות.21)כלומר, כמה בהן שיתחייב השגגות כמה 22)את לחייבו

בבת  כולן לבעול אפשר אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק למעלה אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות
מחלקים. הגופים אין ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת אבל מחלקים, הגופים ולפיכך אחת,

שם.23) במשנה עקיבא וכרבי גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת, חטאת אלא חייב שאינו הם, שווים
לעזרה.24) חמש 25)בחוץ חייב אם אחד, בהעלם בחוץ זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל שם: במשנה

וכשם  שם, עיין דבריו, שמעון ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר' ואמר אחת, חטאת או חטאות
אחת. בבת כולם את לשחוט שאפשר בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת לגבי מחלקים גופים שאין

זרה.26) עבודה צורות,27)של לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה שהרי אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה באכילה עימו,28)ואילו יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל

חטאת. מביא ובשוגג כרת, חייב - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח דם דווקא 29)והוא לאו בהמתו
האדם. ודם רמשים, שקצים, חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא ומפרש 31)לדם.30)אלא

שתיים. שחייב מודים הכל העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר מיוחדת.32)רבינו אלו 33)חטאת כל שעל
בשוגג. חטאת איסורים.34)חייב כמה זה כזית על שחלו האלו.35)כלומר, האיסורים כל ממנו אבל 36)שנעלמו

איסור. על חל איסור אין - הנ"ל מהאופנים חטאות 37)חוץ ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל "יש יג: בכריתות משנה
איסור". על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד. ובגמרא קדשים.38)ואשם", מבהמת

נותר.39) משום גם שאסור הקרבתו, זמן לאחר קודם 40)שנותר נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת "אמרו
הרי  אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת, האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב כן וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
אכלו  ואם נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין איסור בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
הזה  ביום ואסור והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא היום אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום

הו  הרי המותר דבר שאסור לאכול מה בכלל הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר איסור מוסיף כן גם א
גדולה).41)לאכול". (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום עליה שחייבים אכילה המועל 42)ששיעור כי

לאשם. איל ומביא חומש בתוספת שנהנה מה משלם בשוגג נלמדו 43)בהקדש ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד משם הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד. דין 44)מפסוק

משנה). (כסף שקדם ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר שם) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה
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.Ê- אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל
מצטרפין  האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. חּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאינֹו

אסּורֹות 45למלקּות  מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,46, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ
לקרּבן. מצטרפין אין ְְְְִִֵָָָָּכ

.Á זית ּכחצי לֹו47אכל וׁשכח 48ונֹודע ואכל 49וחזר , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָ
אחר  זית ּפטּור 50ּכחצי - ׁשני לֹו51ּבהעלם נֹודע ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש אֹות 52ּבינתים, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ
[ּבׁשּבת] אֹות 53אחת וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

סמ  לּהׁשנּיה חּטאת 54ּוכה מּקרּבן ּפטּור - ׁשני .55ּבהעלם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשֹוגג  אּמֹות ׁשּתי הֹוציא אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל 56וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשֹוגג  אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד אּמֹות ּבזריקה 57ּוׁשּתי אם :58 ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָ
מּפני  אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב. -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

להחזירּה ּבידֹו הידיעה 59ׁשאין לֹו הֹועילה לא לפיכ , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבהעברה 60ׁשּבינתים  ואם לחצי 61. ידיעה ׁשּיׁש ּפטּור; - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבארנּו.62ׁשעּור  ּכמֹו , ְְִֵֶַ
.Ë ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהאֹוכל

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון על ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלֹו
מחּלקֹות  ׁשהידיעֹות לא 63חּטאֹות; ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

הּקרּבן  -64הפריׁש ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
הּדין  ׁשהּוא לי, יראה וכן אחת. חּטאת ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמביא

.65ּבּבעילֹות  ְִַ
.È ּומחצה ּכזית על 66אכל לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשני 67ּכזית  ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל וחזר אינֹו68, - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אחת  חּטאת אּלא מצטרף 69חּיב האחרֹון זית חצי ׁשאין ; ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבהעלמ  ׁשהּוא ּפי על אף על לראׁשֹון, לֹו נֹודע ׁשהרי ֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ראׁשֹונה  העלמה .70מקצת ְְִִַָָָָ

.‡È אחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני על 71אכל לֹו ונֹודע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר מהן, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

הראׁשֹון  על חּטאת מתּכּפרין 72והביא וׁשני ראׁשֹון -73, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּפר  לא ׁשליׁשי יביא 74אבל - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּׁשליׁשי  על חּטאת הביא אחרת. ׁשליׁשי 75חּטאת - ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לא  וראׁשֹון אחת, ּבהעלם ׁשּׁשניהם מתּכּפרין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹוׁשני
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לחיוב 45) נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב כזית האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
מצטרפין 46)הכרת. אין אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי אכל שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק

מלקות. לחייב שלם בשוגג.47)לכזית איסור, איסור.48)מדבר דבר באכילה.49)שאכל אסור זה דבר כי
איסור.50) ביצים.51)מאותו שלוש אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת, הידיעה 52)מחיוב כלומר,

זה  עם זה יצטרפו שלא השיעורים חצאי שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון שיעור החצי אכילת בין
ביח  לחייבו.להוות שלם שיעור אם 53)ד אלא בשבת כתיבה על חייבים אין כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה

לפחות. אותיות שתי אם 54)כתב אלא בשבת אותיות שתי כתיבת על חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו. עם זו (=נקראות) שיעור.55)נהגות לחצי ידיעה ארבע 56)שיש המעביר כי בשבת, הרבים ברשות הוציא כלומר,

חטאת. חייב בשוגג בשבת הרבים ברשות שתי 57)אמות לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה, בזה לו שיש
האחרונות. האמות 58)האמות שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה דרך הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
להחזירה.59) בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי ידיעה יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה ברגליו.61)והרי גמליאל 62)שהעבירו לרבן שאפילו רבה אמר שם בשבת

אמות  ארבע ששיעור כאן אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן אלא זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר
שיש  כרבנן, פוסק שרבינו מה [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו נגמר השניות) האמות שתי כלות (עם
נגמר  המלאכה ששיעור באופן שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא אם אפילו - שיעור לחצי ידיעה

פטור]. כן גם שוגג, אכילה 63)בהיותו בין הייתה לא הידיעה אם אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
שהפ 64)לאכילה. לפני בין הם יוחנן רבי שדברי (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון הכזית ריש על

הקרבן. שהפריש לאחר ובין הגופים 65)הקרבן שאין איסור אכילת בין הבדל יש מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן לבעול אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות לבין מתחלקים,

מחלקות. ידיעות אמרו שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין הבדל הכזית 67)חלב.66)אין מחצית ועל
לו. נודע המחצית 68)לא גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא שעדיין הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

הראשון.69)השנייה. הכזית אכילת שהרי 70)על הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו נודע כאילו זה והרי
שלם  שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית מחצית על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא היה אם
זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות ידיעות האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר אינו

אחת.71) חטאת אלא חייב עוד.72)שאינו לו נודע לא והשלישי השני פי 73)ועל על ואף אחד, בהעלם ששניהם
החטאת  הקריב אם אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא זה אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות
ומתכפרת  הראשונה אחרי היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב לא שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני

אלא 74)איתה. זה אין - איתו ומתכפר השני אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא  אמרו שם שבגמרא פי על אף
גרי  (בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות אינן ידיעות שסובר לקיש את לריש הוא גורר ולפיכך רה)

עליו  נודע שלא מאחר הראשון, אחרי שנגרר משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות רבינו לדעת אבל השלישי,
גרירה. אחר גרירה שאין מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל, הקרבן הקרבת לו 75)בעת נודע כלומר,
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ּביצים  אסּורֹות.14ׁשלׁש מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָ
הּׁשעּור  ׁשּמצטרף מצטרף 15ׁשּכׁשם ּכ למלקּות, למזיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

לקרּבן  לׁשֹוגג .16הּׁשעּור ְְְִֵַָָ
נֹותר ·. ּכזית 17אכל זבחים, זבח,18מחמּׁשה מּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּתמחּויין  ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף אחת, -19ּבהעלם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הן  אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב ,20אינֹו ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מחּלקין  אינן אינן 21והּתמחּויין הּזבחים וגּופי . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
מּזבח 22מחּלקין  אֹו רּבים מּזבחים ּבּׂשר האֹוכל ׁשאחד , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחּוץ 23אחד  זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחת 24. ּבהעלם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו דֹומה?25- זה למה הא . ְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
צּורֹות  לחמׁש אחת 26למׁשּתחוה .27ּבהעלם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

ּדם ‚. ּוׁשתאן 30וקּבלֹו29לבהמּתֹו28הּקיז  ּכֹוסֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶָָָ
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - אחת .31ּבהעלם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבהעלם „. הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָהאֹוכל
וׁשם  ׁשם ּכל על חּיב - ׁשאכל 32אחת ּכגֹון ּכיצד? . ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּופּגּול  ונֹותר ודם ואחד,33חלב אחד מּכל ּכזית , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּטאֹות. ארּבע מביא - אחת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּבהעלם
ׁשמֹות  בֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבאּלּו.

אחת 34הרּבה  אֹו35ּבהעלם מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַ
אחת  ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ׁשם 36ּבאּסּור ּכל על חּיב - ְְִִֵֵַַַַַָָ

חלב 37וׁשם  ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ 39ונֹותר 38. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואׁשם  חּטאֹות ארּבע מביא - הּכּפּורים חּטאת 40ּביֹום : ְְְִִִֵַַַַַָָָָ

אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחת
יֹום  מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִֵֵֶַַַַָחלב,
עד  זה ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף והּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכּפּורים.

לכּכֹותבת  למעילה,41ׁשּיׁשלימֹו וּדאי אׁשם ּומביא . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
נ  ּבׁשגגה ׁשהרי ההקּדׁש מן .42הנה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

אינֹו‰. - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת אּלא .43חּיב ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

.Â ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוּׂשה
הּבאין  אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי חּיב -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.44ּכאחד  ְֶָ
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ברוקא 14) בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת כדי סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות במשנה כחכמים
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור כי פג. שלם.15)עירובין לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא

לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות כרת 17)שמצטרף חייב במזיד אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת.ובש  מביא כזית.18)וגג הוא בה, להתחייב נותר אכילת שיעור אחרת.19)כי בקערה וזבח זבח כל נתבשלו
נותר.20) איסור והוא אחד איסור אלא אינם חטאות.21)כלומר, כמה בהן שיתחייב השגגות כמה 22)את לחייבו

בבת  כולן לבעול אפשר אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק למעלה אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות
מחלקים. הגופים אין ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת אבל מחלקים, הגופים ולפיכך אחת,

שם.23) במשנה עקיבא וכרבי גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת, חטאת אלא חייב שאינו הם, שווים
לעזרה.24) חמש 25)בחוץ חייב אם אחד, בהעלם בחוץ זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל שם: במשנה

וכשם  שם, עיין דבריו, שמעון ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר' ואמר אחת, חטאת או חטאות
אחת. בבת כולם את לשחוט שאפשר בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת לגבי מחלקים גופים שאין

זרה.26) עבודה צורות,27)של לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה שהרי אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה באכילה עימו,28)ואילו יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל

חטאת. מביא ובשוגג כרת, חייב - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח דם דווקא 29)והוא לאו בהמתו
האדם. ודם רמשים, שקצים, חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא ומפרש 31)לדם.30)אלא

שתיים. שחייב מודים הכל העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר מיוחדת.32)רבינו אלו 33)חטאת כל שעל
בשוגג. חטאת איסורים.34)חייב כמה זה כזית על שחלו האלו.35)כלומר, האיסורים כל ממנו אבל 36)שנעלמו

איסור. על חל איסור אין - הנ"ל מהאופנים חטאות 37)חוץ ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל "יש יג: בכריתות משנה
איסור". על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד. ובגמרא קדשים.38)ואשם", מבהמת

נותר.39) משום גם שאסור הקרבתו, זמן לאחר קודם 40)שנותר נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת "אמרו
הרי  אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת, האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב כן וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
אכלו  ואם נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין איסור בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
הזה  ביום ואסור והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא היום אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום

הו  הרי המותר דבר שאסור לאכול מה בכלל הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר איסור מוסיף כן גם א
גדולה).41)לאכול". (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום עליה שחייבים אכילה המועל 42)ששיעור כי

לאשם. איל ומביא חומש בתוספת שנהנה מה משלם בשוגג נלמדו 43)בהקדש ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד משם הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד. דין 44)מפסוק

משנה). (כסף שקדם ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר שם) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê- אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל
מצטרפין  האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. חּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאינֹו

אסּורֹות 45למלקּות  מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,46, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ
לקרּבן. מצטרפין אין ְְְְִִֵָָָָּכ

.Á זית ּכחצי לֹו47אכל וׁשכח 48ונֹודע ואכל 49וחזר , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָ
אחר  זית ּפטּור 50ּכחצי - ׁשני לֹו51ּבהעלם נֹודע ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש אֹות 52ּבינתים, ּכתב אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ
[ּבׁשּבת] אֹות 53אחת וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

סמ  לּהׁשנּיה חּטאת 54ּוכה מּקרּבן ּפטּור - ׁשני .55ּבהעלם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשֹוגג  אּמֹות ׁשּתי הֹוציא אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל 56וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשֹוגג  אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד אּמֹות ּבזריקה 57ּוׁשּתי אם :58 ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָ
מּפני  אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב. -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

להחזירּה ּבידֹו הידיעה 59ׁשאין לֹו הֹועילה לא לפיכ , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבהעברה 60ׁשּבינתים  ואם לחצי 61. ידיעה ׁשּיׁש ּפטּור; - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבארנּו.62ׁשעּור  ּכמֹו , ְְִֵֶַ
.Ë ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהאֹוכל

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון על ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָלֹו
מחּלקֹות  ׁשהידיעֹות לא 63חּטאֹות; ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

הּקרּבן  -64הפריׁש ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
הּדין  ׁשהּוא לי, יראה וכן אחת. חּטאת ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמביא

.65ּבּבעילֹות  ְִַ
.È ּומחצה ּכזית על 66אכל לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשני 67ּכזית  ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל וחזר אינֹו68, - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אחת  חּטאת אּלא מצטרף 69חּיב האחרֹון זית חצי ׁשאין ; ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבהעלמ  ׁשהּוא ּפי על אף על לראׁשֹון, לֹו נֹודע ׁשהרי ֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ראׁשֹונה  העלמה .70מקצת ְְִִַָָָָ

.‡È אחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני על 71אכל לֹו ונֹודע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר מהן, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

הראׁשֹון  על חּטאת מתּכּפרין 72והביא וׁשני ראׁשֹון -73, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּפר  לא ׁשליׁשי יביא 74אבל - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּׁשליׁשי  על חּטאת הביא אחרת. ׁשליׁשי 75חּטאת - ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לא  וראׁשֹון אחת, ּבהעלם ׁשּׁשניהם מתּכּפרין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹוׁשני
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לחיוב 45) נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב כזית האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
מצטרפין 46)הכרת. אין אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי אכל שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק

מלקות. לחייב שלם בשוגג.47)לכזית איסור, איסור.48)מדבר דבר באכילה.49)שאכל אסור זה דבר כי
איסור.50) ביצים.51)מאותו שלוש אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת, הידיעה 52)מחיוב כלומר,

זה  עם זה יצטרפו שלא השיעורים חצאי שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון שיעור החצי אכילת בין
ביח  לחייבו.להוות שלם שיעור אם 53)ד אלא בשבת כתיבה על חייבים אין כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה

לפחות. אותיות שתי אם 54)כתב אלא בשבת אותיות שתי כתיבת על חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו. עם זו (=נקראות) שיעור.55)נהגות לחצי ידיעה ארבע 56)שיש המעביר כי בשבת, הרבים ברשות הוציא כלומר,

חטאת. חייב בשוגג בשבת הרבים ברשות שתי 57)אמות לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה, בזה לו שיש
האחרונות. האמות 58)האמות שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה דרך הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
להחזירה.59) בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי ידיעה יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה ברגליו.61)והרי גמליאל 62)שהעבירו לרבן שאפילו רבה אמר שם בשבת

אמות  ארבע ששיעור כאן אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן אלא זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר
שיש  כרבנן, פוסק שרבינו מה [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו נגמר השניות) האמות שתי כלות (עם
נגמר  המלאכה ששיעור באופן שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא אם אפילו - שיעור לחצי ידיעה

פטור]. כן גם שוגג, אכילה 63)בהיותו בין הייתה לא הידיעה אם אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
שהפ 64)לאכילה. לפני בין הם יוחנן רבי שדברי (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון הכזית ריש על

הקרבן. שהפריש לאחר ובין הגופים 65)הקרבן שאין איסור אכילת בין הבדל יש מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן לבעול אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות לבין מתחלקים,

מחלקות. ידיעות אמרו שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין הבדל הכזית 67)חלב.66)אין מחצית ועל
לו. נודע המחצית 68)לא גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא שעדיין הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

הראשון.69)השנייה. הכזית אכילת שהרי 70)על הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו נודע כאילו זה והרי
שלם  שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית מחצית על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא היה אם
זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות ידיעות האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר אינו

אחת.71) חטאת אלא חייב עוד.72)שאינו לו נודע לא והשלישי השני פי 73)ועל על ואף אחד, בהעלם ששניהם
החטאת  הקריב אם אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא זה אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות
ומתכפרת  הראשונה אחרי היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב לא שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני

אלא 74)איתה. זה אין - איתו ומתכפר השני אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא  אמרו שם שבגמרא פי על אף
גרי  (בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות אינן ידיעות שסובר לקיש את לריש הוא גורר ולפיכך רה)

עליו  נודע שלא מאחר הראשון, אחרי שנגרר משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות רבינו לדעת אבל השלישי,
גרירה. אחר גרירה שאין מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל, הקרבן הקרבת לו 75)בעת נודע כלומר,



zebbyקמו zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האמצעי  על חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת -76נתּכּפר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהעלמֹו והּׁשליׁשי ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשּתן
- הּׁשליׁשי ועל הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשל

אחרת. חּטאת להביא צרי ְִִֵֶֶַַָָָאין
.·È חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל אם 77מי לֹו ונסּתּפק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

חתיכֹות  מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו חלב 78אכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי

אחת  על 79חּטאת אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ׁשּידיעת ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לאׁשמֹות  ׁשּמחּלקת לחּטאֹות ,80ּפי מחּלקת .81אינּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זרה 2הּמׁשּתחוה ‡. 6וזּבח 5וקּטר4ונּסך 3לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אחת  חּטאֹות 7ּבהעלם ארּבע חּיב עצמֹו8- ּפער אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אבן 9לפעֹור  חּיב 11למרקּוליס 10וזרק - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבזה 12ׁשּתים  ּכּיֹוצא ּכל וכן עבֹודה 13. ּכל על חּיב יהא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
זרה  ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָועבֹודה.
וׁשגג  אּלּו ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָוׁשגג

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ידע 14ּבעבֹודה ּכיצד? . ֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ְְְֲֲֶֶַָָָָָָָָֹׁשּזֹו
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
לאל  ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּתים.
ׁשל  היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,

וזהב  זרה 15ּכסף עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
חּיב  אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ּכסף ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא

ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול ׁשּבת 16ּכלל עּקר הּׁשֹוכח ּכל : ְְְִֵַַַַַָָָָָָ
יּׂשראל  ׁשּנצטּוּו והּוא 17וׁשכח ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכֹוכבים  העֹובדי לבין ּבין 18קטן והּוא קטן נתּגּיר אֹו , ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ
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השלישי. על קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע לא ועדיין הראשון 76)עליו ועל זה, על לו שנודע וכגון
מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת חייב לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי ואחת 77)ועל

שומן. הייתה ואחת חלב הייתה חלב.78)מהחתיכות של ואחת שומן של אחת בהן אחת 79)שגם ידיעה כאן שהייתה
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה למעלה וראה בסופה. שניהם על שני 80)וודאית לחייבו

ואחת. אחת כל על תלוי יח:81)אשם בכריתות כולם לדברי הוא לעבודהֿזרה 1)פשוט עבודות ארבע העושה יבאר
שבת. עיקר השוכח וכל אחד, אחד 2)בהעלם ג). הלכה זרה עבודה מהלכות (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה

ח). הלכה שם (פ"ו נסקל - בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או ורגלים ידים בפישוט השתחויה
ג).3) הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו עבודות בד' עבודתה דרך אין "יין 4)ואפילו לח) לב, (דברים ככתוב יין,

שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) טז, (תהלים שכתוב דם או (דברים 5)נסיכם". שנאמר כמו החלבים, הקטיר
פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז ישראל ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה זבחימו", חלב "אשר שם)

מבשמים". קטורת או בשר יחרם".6)"המקטר לאלהים "זובח יט) כב, (שמות הדברים 7)שנאמר כי ממנו שנעלם
אסורים. והשתחווה 8)האלה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר' קמיה זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על

אמר  סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן הכתוב תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב אינו אחד בהעלם
להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות שלש אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא תני פוק ליה,
לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם" תשתחוה "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם, שמות -

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק ועבודה, עבודה כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה, לשלא עושה 9)אחת
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת עבודהֿזרה לפני כתב 10)צרכיו וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק או

שם). חילוף,11)הרע"ב מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס אבן). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך
הבושם" ב"ערוגת וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון הוא שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
פטור  - בכך עבודתה דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס, בפעור דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק

סא.). ועבודה.12)(שם עבודה כל על לחייב לחלק, יצאה שהשתחוואה למעלה עבודות 13)כמבואר בשאר כלומר,
בכך. פעמים 14)שדרכם - מהנה" אחת "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג. ובכריתות סב. שם העבירות, כל על

הנה  עבודות. ושגגת עבודהֿזרה זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל על שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב
עבודות. וזדון עבודהֿזרה שגגת אחת: אתי 15)שהיא תעשון "לא כ) כ, (שמות שנאמר משום שם, ובכריתות בסנהדרין

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר טעה זהב", ואלהי כסף שם 16)אלהי ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
בפירושו  שכתב למה מתאימים ודבריו שם, לרבינו המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט למה ביארו סח.
כו  כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות לתלמוד

סו. חטאת 17)עמוד אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות ועשה שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין הוא השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
השוכח  כל "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן). (וראה הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
צוה  יתעלה השם כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם ידיעה לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר
למה  פירוש שזהו ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן ונראה בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני

שבת". עיקר "השוכח קודם פ"ב 18)שכתב למעלה וראה סח:) (שם ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה
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ּכֹוכבים  הרּבה 19העֹובדי מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על אף , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ׁשהּכל 20ּבׁשּבתֹות , ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

היא  אחת חלב 21ׁשגגה ּכל על אחת חּטאת חּיב וכן . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּדם 22ׁשאכל  על אחת וחּטאת ּכּיֹוצא 23, ּכל וכן ׁשאכל, ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבעבֹודֹות  ׁשכח 25אּלּו24ּבזה אבל ׁשּבת עּקר הּיֹודע וכל . ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּיֹום
וכן  ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה ְְְֵֵַַַַַַַָָָֻמלאכֹות

ּבֹו ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על .26חּטאת ְֶַַַַַָָָָָ
ולא‚. ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ידע וכל ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אסּורֹות  אּלּו ולא 27ׁשּמלאכֹות אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכרת  עליהן ׁשחּיבין חּיב 28ידע - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

עּׂשה  אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ּכל על ְְֲִַַַָָָָָָָָחּטאת
אחת  חסר אחת 29הארּבעים ׁשלׁשים 30ּבהעלם מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּטאֹות  .31ותׁשע ְֵַַָ

ידע „. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .32ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ותֹולדֹותיו ‰. אב חּיב 33העֹוּׂשה אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
אחת  חּטאת ּתֹולדֹות 34אּלא העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין . ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל .35הרּבה ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.Â ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעּׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה - .36אחת ְִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ê אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ּכגֹון 37עּׂשה , ְְְְֵֵֵַַַָָָָָ

חּיב 40והרּכיב 39והברי38ׁשּזרע  אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחת  חּטאת ׁשּבת 41אּלא ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר .42 ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

אבֹות 44והּתֹולדֹות 43האבֹות  מעין ׁשהן .45והּמלאכֹות ְְְֵֵֵֶַַָָָָָ
.Á ּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ּבׁשגגת 46הרּבה  ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומלאכה  מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ּוזדֹון .47ׁשּבת ְְְְַַַָָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודאי 19) הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר רבינו והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי מעולם ידע שלא
אבל שבת"), עיקר "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות אין הודיעוהו ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן

(כסףֿמשנה). להודיעו שם.20)צורך משנה - השבתות בכל שעשה המלאכות כל (שם 21)על ובגמרא השבת. בעיקר
חייב  אינו כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי "את ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:)

השבת. עיקר שכח אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת מקרבן,22)אלא לגמרי הפוטרו כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
רבינו  וכתבה הרבה, אכילות על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה שדבר ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה

א. הלכה פ"ו רוקח.23)למעלה מעשה הגיה וכן דם". כל "על תימן: תימן.24)בכ"י בכ"י וכן "בעבירות", צ"ל
ואעפ"כ 25) אסור, זה שדבר מעולם ידע ולא ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים עבירות בכל כלומר,

לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז ולא חטאת, חייב ועשה 26)הוא שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
שימים  אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז: ובכריתות ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
ישראל  בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים שבינתיים

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת" וכו'27)את הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על ב.28)חייב הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם יוחנן המלאכות 29)כר' אבות ל"ט

עג. שבת משנה ראה הסיפא,30)שבשבת, על רק מוסב וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע לא כלומר,
שבת? שהיום ידע במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות", אלו שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא

כסףֿמשנה). ועיין ה"א.31)(לחםֿמשנה, פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר' בעיית 32)דברי היא זו
אסורות  שעשה, אלו שמלאכות שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו, וזה זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא
ואמרו  ומלאכה. מלאכה כל על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו השבת שכחת אחר הולכים אם בשבת,

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י: ופירש שנא", "לא שם: ומהי 33)במסקנא מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
רבינו 34)תולדה. ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות אב בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות בפיה"מ
זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז וראה אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה "שאל 35)אחת", טז. בכריתות

שם  בפיה"מ רבינו ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו' הרבה מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי
אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד", אב תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו מפורש 36)"כגון כן

ואחד". אחד כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם - לאב? תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא
בן  הר"א בשם שכתב מה שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות שתי "או שם גרס לא שרבינו ונראה
בהדי  אבות שתי עביד "אילו אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות בפ"ז רבינו מדברי נראה [וכן רבינו)

שם]. עיין שבת 37)הדדי", מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות אבות וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. עצמו.39)זרעים.38)הלכה בפני לעץ ויהיה יקלט למען בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף בעץ 40)כפף רך ענף שם

שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת שכל אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל אחר,
"מאי 41)ם).ש  שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך והנוטע והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא

כל  העתיק ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב אינו אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל,
אחד". בהעלם וזמר והרכיב והבריך ונטע שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות בהלכה 43)פ"ז.42)המלאכות שם

הֿו.44)א. בהלכות בֿגֿד.45)שם בהלכות אחרת.46)שם מלאכה עשה שבת בכל בכריתות 47)כלומר, משנה
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האמצעי  על חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת -76נתּכּפר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהעלמֹו והּׁשליׁשי ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלׁשּתן
- הּׁשליׁשי ועל הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשל

אחרת. חּטאת להביא צרי ְִִֵֶֶַַָָָאין
.·È חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל אם 77מי לֹו ונסּתּפק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

חתיכֹות  מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו חלב 78אכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי

אחת  על 79חּטאת אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ׁשּידיעת ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לאׁשמֹות  ׁשּמחּלקת לחּטאֹות ,80ּפי מחּלקת .81אינּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זרה 2הּמׁשּתחוה ‡. 6וזּבח 5וקּטר4ונּסך 3לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אחת  חּטאֹות 7ּבהעלם ארּבע חּיב עצמֹו8- ּפער אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
אבן 9לפעֹור  חּיב 11למרקּוליס 10וזרק - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבזה 12ׁשּתים  ּכּיֹוצא ּכל וכן עבֹודה 13. ּכל על חּיב יהא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
זרה  ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָועבֹודה.
וׁשגג  אּלּו ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָוׁשגג

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ידע 14ּבעבֹודה ּכיצד? . ֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ְְְֲֲֶֶַָָָָָָָָֹׁשּזֹו
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
לאל  ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּתים.
ׁשל  היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,

וזהב  זרה 15ּכסף עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
חּיב  אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ּכסף ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא

ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול ׁשּבת 16ּכלל עּקר הּׁשֹוכח ּכל : ְְְִֵַַַַַָָָָָָ
יּׂשראל  ׁשּנצטּוּו והּוא 17וׁשכח ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכֹוכבים  העֹובדי לבין ּבין 18קטן והּוא קטן נתּגּיר אֹו , ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השלישי. על קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע לא ועדיין הראשון 76)עליו ועל זה, על לו שנודע וכגון
מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת חייב לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי ואחת 77)ועל

שומן. הייתה ואחת חלב הייתה חלב.78)מהחתיכות של ואחת שומן של אחת בהן אחת 79)שגם ידיעה כאן שהייתה
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה למעלה וראה בסופה. שניהם על שני 80)וודאית לחייבו

ואחת. אחת כל על תלוי יח:81)אשם בכריתות כולם לדברי הוא לעבודהֿזרה 1)פשוט עבודות ארבע העושה יבאר
שבת. עיקר השוכח וכל אחד, אחד 2)בהעלם ג). הלכה זרה עבודה מהלכות (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה

ח). הלכה שם (פ"ו נסקל - בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או ורגלים ידים בפישוט השתחויה
ג).3) הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו עבודות בד' עבודתה דרך אין "יין 4)ואפילו לח) לב, (דברים ככתוב יין,

שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) טז, (תהלים שכתוב דם או (דברים 5)נסיכם". שנאמר כמו החלבים, הקטיר
פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז ישראל ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה זבחימו", חלב "אשר שם)

מבשמים". קטורת או בשר יחרם".6)"המקטר לאלהים "זובח יט) כב, (שמות הדברים 7)שנאמר כי ממנו שנעלם
אסורים. והשתחווה 8)האלה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר' קמיה זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על

אמר  סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן הכתוב תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב אינו אחד בהעלם
להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות שלש אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא תני פוק ליה,
לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם" תשתחוה "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם, שמות -

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק ועבודה, עבודה כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה, לשלא עושה 9)אחת
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת עבודהֿזרה לפני כתב 10)צרכיו וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק או

שם). חילוף,11)הרע"ב מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס אבן). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך
הבושם" ב"ערוגת וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון הוא שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
פטור  - בכך עבודתה דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס, בפעור דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק

סא.). ועבודה.12)(שם עבודה כל על לחייב לחלק, יצאה שהשתחוואה למעלה עבודות 13)כמבואר בשאר כלומר,
בכך. פעמים 14)שדרכם - מהנה" אחת "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג. ובכריתות סב. שם העבירות, כל על

הנה  עבודות. ושגגת עבודהֿזרה זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל על שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב
עבודות. וזדון עבודהֿזרה שגגת אחת: אתי 15)שהיא תעשון "לא כ) כ, (שמות שנאמר משום שם, ובכריתות בסנהדרין

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר טעה זהב", ואלהי כסף שם 16)אלהי ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
בפירושו  שכתב למה מתאימים ודבריו שם, לרבינו המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט למה ביארו סח.
כו  כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות לתלמוד

סו. חטאת 17)עמוד אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות ועשה שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין הוא השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
השוכח  כל "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן). (וראה הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
צוה  יתעלה השם כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם ידיעה לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר
למה  פירוש שזהו ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן ונראה בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני

שבת". עיקר "השוכח קודם פ"ב 18)שכתב למעלה וראה סח:) (שם ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכֹוכבים  הרּבה 19העֹובדי מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על אף , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ׁשהּכל 20ּבׁשּבתֹות , ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

היא  אחת חלב 21ׁשגגה ּכל על אחת חּטאת חּיב וכן . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּדם 22ׁשאכל  על אחת וחּטאת ּכּיֹוצא 23, ּכל וכן ׁשאכל, ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבעבֹודֹות  ׁשכח 25אּלּו24ּבזה אבל ׁשּבת עּקר הּיֹודע וכל . ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּיֹום
וכן  ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה ְְְֵֵַַַַַַַָָָֻמלאכֹות

ּבֹו ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על .26חּטאת ְֶַַַַַָָָָָ
ולא‚. ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ידע וכל ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אסּורֹות  אּלּו ולא 27ׁשּמלאכֹות אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכרת  עליהן ׁשחּיבין חּיב 28ידע - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

עּׂשה  אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ּכל על ְְֲִַַַָָָָָָָָחּטאת
אחת  חסר אחת 29הארּבעים ׁשלׁשים 30ּבהעלם מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

חּטאֹות  .31ותׁשע ְֵַַָ

ידע „. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח
אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .32ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ותֹולדֹותיו ‰. אב חּיב 33העֹוּׂשה אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
אחת  חּטאת ּתֹולדֹות 34אּלא העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין . ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל .35הרּבה ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.Â ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעּׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה - .36אחת ְִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ê אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ּכגֹון 37עּׂשה , ְְְְֵֵֵַַַָָָָָ

חּיב 40והרּכיב 39והברי38ׁשּזרע  אינֹו - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחת  חּטאת ׁשּבת 41אּלא ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר .42 ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

אבֹות 44והּתֹולדֹות 43האבֹות  מעין ׁשהן .45והּמלאכֹות ְְְֵֵֵֶַַָָָָָ
.Á ּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ּבׁשגגת 46הרּבה  ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומלאכה  מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ּוזדֹון .47ׁשּבת ְְְְַַַָָָָָָָָ
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ודאי 19) הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר רבינו והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי מעולם ידע שלא
אבל שבת"), עיקר "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות אין הודיעוהו ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן

(כסףֿמשנה). להודיעו שם.20)צורך משנה - השבתות בכל שעשה המלאכות כל (שם 21)על ובגמרא השבת. בעיקר
חייב  אינו כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי "את ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:)

השבת. עיקר שכח אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת מקרבן,22)אלא לגמרי הפוטרו כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
רבינו  וכתבה הרבה, אכילות על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה שדבר ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה

א. הלכה פ"ו רוקח.23)למעלה מעשה הגיה וכן דם". כל "על תימן: תימן.24)בכ"י בכ"י וכן "בעבירות", צ"ל
ואעפ"כ 25) אסור, זה שדבר מעולם ידע ולא ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים עבירות בכל כלומר,

לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז ולא חטאת, חייב ועשה 26)הוא שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
שימים  אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז: ובכריתות ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
ישראל  בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים שבינתיים

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת" וכו'27)את הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על ב.28)חייב הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם יוחנן המלאכות 29)כר' אבות ל"ט

עג. שבת משנה ראה הסיפא,30)שבשבת, על רק מוסב וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע לא כלומר,
שבת? שהיום ידע במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות", אלו שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא

כסףֿמשנה). ועיין ה"א.31)(לחםֿמשנה, פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר' בעיית 32)דברי היא זו
אסורות  שעשה, אלו שמלאכות שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו, וזה זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא
ואמרו  ומלאכה. מלאכה כל על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו השבת שכחת אחר הולכים אם בשבת,

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י: ופירש שנא", "לא שם: ומהי 33)במסקנא מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
רבינו 34)תולדה. ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות אב בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות בפיה"מ
זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז וראה אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה "שאל 35)אחת", טז. בכריתות

שם  בפיה"מ רבינו ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו' הרבה מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי
אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד", אב תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו מפורש 36)"כגון כן

ואחד". אחד כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם - לאב? תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא
בן  הר"א בשם שכתב מה שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות שתי "או שם גרס לא שרבינו ונראה
בהדי  אבות שתי עביד "אילו אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות בפ"ז רבינו מדברי נראה [וכן רבינו)

שם]. עיין שבת 37)הדדי", מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות אבות וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. עצמו.39)זרעים.38)הלכה בפני לעץ ויהיה יקלט למען בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף בעץ 40)כפף רך ענף שם

שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת שכל אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל אחר,
"מאי 41)ם).ש  שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך והנוטע והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא

כל  העתיק ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב אינו אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל,
אחד". בהעלם וזמר והרכיב והבריך ונטע שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות בהלכה 43)פ"ז.42)המלאכות שם

הֿו.44)א. בהלכות בֿגֿד.45)שם בהלכות אחרת.46)שם מלאכה עשה שבת בכל בכריתות 47)כלומר, משנה
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ידע  ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ידע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּבת  ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן מלאכה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּזריעה
מּׁשּום  אסּורה ׁשהּנטיעה ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונטע

ו  ידע מלאכה, ׁשּלא מּפני הברי ׁשליׁשית ּבׁשּבת כן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
על  אף ואחת, אחת ּכל על חּיב - מלאכה ְְְֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשההברכה
ּכגּופין  ׁשהּׁשּבתֹות מּפני אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפי

.48מחלקין  ְִָֻ
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשכח  ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ׁשההברכה  ׁשּיֹודע ּפי על אף והברי ׁשּבת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ׁשהּימים  ואחת; אחת ּכל על חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמלאכה

אחת  ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת .50לחּלק 49ׁשּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
.È ּכגרֹוגרת 51מי וטחן ּוזדֹון 52ׁשּקצר ׁשּבת ּבׁשגגת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו וקצר 53מלאכֹות, וחזר , ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכגרֹוגרת  ׁשּבת 54וטחן ׁשהּוא 55ּבזדֹון מלאכֹות, וׁשגגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּומלאכה  מלאכה ּכל על ׁשל 56חּיב קצירה על לֹו ונֹודע , ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
מלאכֹות  ּוזדֹון ׁשּבת קצירה 57ׁשגגת קצירה 58- 59ּגֹוררת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

טחינה 60ּוטחינה  ּבׁשגגת 61ּגֹוררת ארּבעּתן עּׂשה ּוכאּלּו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

אחת; חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ְְֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבת
ּוכׁשּידעם  הּכל, על לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיון

אחרת  חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אם 62אחר אבל . ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וׁשגגת  ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָנֹודע
הּקצירה  זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב ְְְְְִִִִֵַַַַָָָמלאכֹות
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע

אחת  ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ונגררה 63ּוזדֹון , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
זדֹון  ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָקצירה

ׁשנּיה  חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע עד קצר 64ׁשּבת . ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וקצר  וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת גרֹוגרת ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכחצי

גרֹוגרת  אּלּו65ּכחצי הרי - מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
קצירה  ּגֹוררת קצירה ּבזה 66מצטרפין. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מלאכֹות. ְְִָָּבׁשאר
.‡Èלחּת הּתלּוׁש67הּמתּכּון המחּבר 68את את 69וחת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

לחתיכה  ׁשּנתּכּון ּפי על עּׂשה 70אף ולא הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
החּטאת 71מחׁשבּתֹו מן ּפטּור ּכמתעּסק 72- ׁשּזה ולא 73; , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

מחׁשבת  מלאכת אּלא ּתֹורה ּכּמה 74אסרה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.75ּפעמים  ְִָ

.·È גחלים העליֹונֹות 76החֹותה את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
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מהו, אחת בהעלם אחת מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה אליעזר רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז.
זדון  חסדא, רב אמר שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת. אחת כל על חייב או כולן על אחת חייב
הימים  אם מלאכות, וזדון שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר עקיבא רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת
רבינו  ופסק זה. דין ר"ע ממנו וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים
מלאכה  עשה אפילו אלא ומלאכה, מלאכה כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות דוקא לאו ולפי"ז חסדא. כרב

בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב - הרבה בשבתות אחד 48)אחת בהעלם עריות כמה על בא כאילו
כלום  ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה שהבעילה אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה למעלה (ראה

שם). בפיה"מ מובנת.49)(רבינו אינה "אחת" ולשון המחלקת. כידיעה הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
בשבת 50) נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים לשבת שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה למעלה וראה

ושבת. שבת לכל אחת שמירה - השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה מימרא 51)סט: ע: שבת
רבא. שם).52)של (רש"י כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר ב.53)כלומר, הלכה כגרוגרת 54)למעלה קצר כאן: אף

כנ"ל. כגרוגרת שבת.55)וטחן בשגגת וטחן קצר כן שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע למעלה 56)כלומר,
ג. לו.57)הלכה נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון על מלאכות".58)ואילו וזדון שבת "שגגת "זדון 59)של של

אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י מלאכות" ושגגת מלאכות".60)שבת וזדון שבת "שגגת שבת 61)של "זדון של
מלאכות". על 62)ושגגת לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות הן אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו נתכפר הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת "זדון
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין ,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
קרבן  והקריב וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו נודע וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
וכו'. מלאכות ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן שחיוב (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה,

מלאכות".63) וזדון שבת "שגגת של והטחינה הקצירה וזדון 64)כלומר, שבת "שגגת של טחינה תגרור אומרים ואין
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - מלאכות" ושגגת שבת "זדון של לטחינה כשם 66)שם.65)מלאכות" כלומר,

לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של קצירה גוררת וכו' שבת שגגת של תלוש 68)בשבת.67)שקצירה
הקרקע. ג).69)מן הלכה שבת מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו לקרקע. החיתוך.70)מחובר למעשה

במחשבה.71) המחובר את חתך לא עב:72)כלומר, שם כאביי, ולא זה 73)כרבא, דבר לעשות כלל חשב שלא
יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. שמותר שחשב אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג, דומה ואינו שעשה.

מחשבת",74) מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות בשבת מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה כן ולמדו
נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות כן כמו מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן שכשם

חֿט.75) הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד לתוך 76)ראה ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות רש"י ראה כלי.
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הּתחּתֹונֹות  את -77ּומדליק ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַ
ׁשּתים  והבערּו78חּיב מהם להתחּמם גחלים חתה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשּתים 79מאליהן  חּיב צריכה 80- ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליה  חּיב - ׁשּבת 81לגּופּה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,82, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

קרּבן  ׁשגגתּה על חּיב ּכ ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם
ַָחּטאת.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חּיבין ‡. - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל

אם  נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ִֶַַַַָָָֹֹעל
מצּוה  זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנסּתּפק
עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: אׁשם, ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלהקריב
הּנקרא  וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן מן ּתמים איל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהביא
עד  לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ׁשהּוא מּפני ּתלּוי, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאׁשם

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּודע
קבּוע.·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
אחת  ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו

עּמֹומה  ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ואין ן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּבת  ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת ּבעל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבּבית,
יֹום  זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד מלאכֹות ועּׂשה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוחל,
זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעּׂשה;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - עּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
ׁשהיא  ספק אחת, חתיכה לפניו היתה אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזה.
ּכאן  אין ׁשהרי ּפטּור, - ואכלּה ׁשּמן, ׁשהיא ספק ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻחלב
ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. ְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּסּור
ׁשהיא  אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
מאׁשם  ּפטּור - ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָספק
לאחר  ׁשּלּה עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתלּוי.

ואין  וילדה חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוּׂשא ְְְְְְְְְֳִִֵֵַַָָָָזמן,
הרי  - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָידּוע
אין  ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

קבּוע. אּסּור ִַָָׁשם
חלב ‚. ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה,
והּוא  האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ואּׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאכל,
אׁשם  מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע ֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹאינֹו
מת  אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על ה ּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
והּוא  ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא אֹומר אחד ועד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה
ספק  אבל האּסּור. נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא - ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת
ואחת „. חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

ּכלב  אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ׁשּמן, ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
את  ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואכל
ראׁשֹונה  ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל יּׂשראל ּובא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּוׁשנּיה  ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָּבזדֹון
ׁשּמה  והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב זה הרי - ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּבזדֹון
אכל  מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון ׁשּתיהן אכל קבּוע. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאּסּור
הראׁשֹונה  את אכל חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתיהן
ׁשניהן  - ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם ְְִֵֵֶַַָָָָָֹחּיבין
זֹו‰. אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלב

ּבאחת  וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָמהן
הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפטּור  זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָועּׂשה
ׁשל  עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּקרּבן.
יֹודע  ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ואינֹו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחטא,

ׁשחטא. ְֶַַָָּבוּדאי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עלֿידי 77) (=כבויות) עוממות הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה הריכוז במקום שהיו הגחלים כלומר,
בתוך  למעלה עכשיו נמצאות העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים שעליהם, הגחלים של המשא כובד

לוחשות. אף 78)הכלי בלבד, אחת אלא חייב אינו מאליהן והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם [אבל
מהלכות  בפ"א (ראה ימות" ולא רישיה כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות שאיֿאפשר ידוע שהדבר
לו  ניחא לא והוא מאליה, אלא בידים נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת רבינו סובר - ו) הלכה שבת
כמו  הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה איסור כאן אין שיבעור,
חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו שם בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה שאינה "מלאכה
אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות את מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום אומר רשב"א
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון כרבי סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון כגון
ר' בין חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר יהודה כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר ורבי ההבערה). על
ומותר. מתכוון שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק מתכוון שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון
שלענין  אףֿעלֿפי שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב לגופה צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר'

יהודה]. כרבי פסק - לגופה צריכה שאינה בכיבוי 79)מלאכה אלא בהבערה פעולתו היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
להבעירם. ולא לכבותם ברצון אותם שחתה גחלים אותם הובערו כאן בשבת 80)- גחלים החותה ת"ר שם: בכריתות

שאינה  מלאכה קסבר חייב, הדתניא פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני מאליהן, והובערו בהם להתחמם
כשיטתו  המחייבת, כברייתא רבינו ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא והא עליה. חייב לגופה צריכה

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א חייב לגופה צריכה שאינה שמעון.81)שמלאכה כרבי ולא יהודה רבי שם.82)כדעת
תלוי.1) אשם שיביא לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר
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ידע  ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ידע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּבת  ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן מלאכה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּזריעה
מּׁשּום  אסּורה ׁשהּנטיעה ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונטע

ו  ידע מלאכה, ׁשּלא מּפני הברי ׁשליׁשית ּבׁשּבת כן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
על  אף ואחת, אחת ּכל על חּיב - מלאכה ְְְֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשההברכה
ּכגּופין  ׁשהּׁשּבתֹות מּפני אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפי

.48מחלקין  ְִָֻ
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשכח  ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ׁשההברכה  ׁשּיֹודע ּפי על אף והברי ׁשּבת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
ׁשהּימים  ואחת; אחת ּכל על חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמלאכה

אחת  ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת .50לחּלק 49ׁשּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
.È ּכגרֹוגרת 51מי וטחן ּוזדֹון 52ׁשּקצר ׁשּבת ּבׁשגגת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

אחת  חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו וקצר 53מלאכֹות, וחזר , ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכגרֹוגרת  ׁשּבת 54וטחן ׁשהּוא 55ּבזדֹון מלאכֹות, וׁשגגת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּומלאכה  מלאכה ּכל על ׁשל 56חּיב קצירה על לֹו ונֹודע , ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
מלאכֹות  ּוזדֹון ׁשּבת קצירה 57ׁשגגת קצירה 58- 59ּגֹוררת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

טחינה 60ּוטחינה  ּבׁשגגת 61ּגֹוררת ארּבעּתן עּׂשה ּוכאּלּו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

אחת; חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ְְֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבת
ּוכׁשּידעם  הּכל, על לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיון

אחרת  חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אם 62אחר אבל . ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וׁשגגת  ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָנֹודע
הּקצירה  זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב ְְְְְִִִִֵַַַַָָָמלאכֹות
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע

אחת  ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ונגררה 63ּוזדֹון , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
זדֹון  ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָקצירה

ׁשנּיה  חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע עד קצר 64ׁשּבת . ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וקצר  וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת גרֹוגרת ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכחצי

גרֹוגרת  אּלּו65ּכחצי הרי - מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
קצירה  ּגֹוררת קצירה ּבזה 66מצטרפין. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מלאכֹות. ְְִָָּבׁשאר
.‡Èלחּת הּתלּוׁש67הּמתּכּון המחּבר 68את את 69וחת, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

לחתיכה  ׁשּנתּכּון ּפי על עּׂשה 70אף ולא הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
החּטאת 71מחׁשבּתֹו מן ּפטּור ּכמתעּסק 72- ׁשּזה ולא 73; , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

מחׁשבת  מלאכת אּלא ּתֹורה ּכּמה 74אסרה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.75ּפעמים  ְִָ

.·È גחלים העליֹונֹות 76החֹותה את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהו, אחת בהעלם אחת מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה אליעזר רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז.
זדון  חסדא, רב אמר שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת. אחת כל על חייב או כולן על אחת חייב
הימים  אם מלאכות, וזדון שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר עקיבא רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת
רבינו  ופסק זה. דין ר"ע ממנו וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים
מלאכה  עשה אפילו אלא ומלאכה, מלאכה כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות דוקא לאו ולפי"ז חסדא. כרב

בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב - הרבה בשבתות אחד 48)אחת בהעלם עריות כמה על בא כאילו
כלום  ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה שהבעילה אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה למעלה (ראה

שם). בפיה"מ מובנת.49)(רבינו אינה "אחת" ולשון המחלקת. כידיעה הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
בשבת 50) נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים לשבת שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה למעלה וראה

ושבת. שבת לכל אחת שמירה - השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה מימרא 51)סט: ע: שבת
רבא. שם).52)של (רש"י כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר ב.53)כלומר, הלכה כגרוגרת 54)למעלה קצר כאן: אף

כנ"ל. כגרוגרת שבת.55)וטחן בשגגת וטחן קצר כן שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע למעלה 56)כלומר,
ג. לו.57)הלכה נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון על מלאכות".58)ואילו וזדון שבת "שגגת "זדון 59)של של

אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י מלאכות" ושגגת מלאכות".60)שבת וזדון שבת "שגגת שבת 61)של "זדון של
מלאכות". על 62)ושגגת לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות הן אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו נתכפר הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת "זדון
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין ,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
קרבן  והקריב וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו נודע וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
וכו'. מלאכות ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן שחיוב (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה,

מלאכות".63) וזדון שבת "שגגת של והטחינה הקצירה וזדון 64)כלומר, שבת "שגגת של טחינה תגרור אומרים ואין
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - מלאכות" ושגגת שבת "זדון של לטחינה כשם 66)שם.65)מלאכות" כלומר,

לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של קצירה גוררת וכו' שבת שגגת של תלוש 68)בשבת.67)שקצירה
הקרקע. ג).69)מן הלכה שבת מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו לקרקע. החיתוך.70)מחובר למעשה

במחשבה.71) המחובר את חתך לא עב:72)כלומר, שם כאביי, ולא זה 73)כרבא, דבר לעשות כלל חשב שלא
יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. שמותר שחשב אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג, דומה ואינו שעשה.

מחשבת",74) מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות בשבת מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה כן ולמדו
נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות כן כמו מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן שכשם

חֿט.75) הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד לתוך 76)ראה ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות רש"י ראה כלי.

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּתחּתֹונֹות  את -77ּומדליק ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַ
ׁשּתים  והבערּו78חּיב מהם להתחּמם גחלים חתה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשּתים 79מאליהן  חּיב צריכה 80- ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליה  חּיב - ׁשּבת 81לגּופּה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,82, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

קרּבן  ׁשגגתּה על חּיב ּכ ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם
ַָחּטאת.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חּיבין ‡. - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל

אם  נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ִֶַַַַָָָֹֹעל
מצּוה  זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנסּתּפק
עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: אׁשם, ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלהקריב
הּנקרא  וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן מן ּתמים איל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהביא
עד  לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ׁשהּוא מּפני ּתלּוי, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאׁשם

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּודע
קבּוע.·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
אחת  ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו

עּמֹומה  ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ואין ן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּבת  ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת ּבעל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבּבית,
יֹום  זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד מלאכֹות ועּׂשה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוחל,
זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ׁשעּׂשה אֹו ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעּׂשה;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - עּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
ׁשהיא  ספק אחת, חתיכה לפניו היתה אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזה.
ּכאן  אין ׁשהרי ּפטּור, - ואכלּה ׁשּמן, ׁשהיא ספק ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻחלב
ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. ְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאּסּור
ׁשהיא  אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
מאׁשם  ּפטּור - ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָספק
לאחר  ׁשּלּה עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתלּוי.

ואין  וילדה חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוּׂשא ְְְְְְְְְֳִִֵֵַַָָָָזמן,
הרי  - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָידּוע
אין  ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

קבּוע. אּסּור ִַָָׁשם
חלב ‚. ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה,
והּוא  האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ואּׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאכל,
אׁשם  מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע ֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹאינֹו
מת  אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על ה ּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
והּוא  ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא אֹומר אחד ועד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה
ספק  אבל האּסּור. נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא - ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת
ואחת „. חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

ּכלב  אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ׁשּמן, ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
את  ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואכל
ראׁשֹונה  ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל יּׂשראל ּובא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּוׁשנּיה  ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָּבזדֹון
ׁשּמה  והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב זה הרי - ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּבזדֹון
אכל  מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון ׁשּתיהן אכל קבּוע. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאּסּור
הראׁשֹונה  את אכל חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתיהן
ׁשניהן  - ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם ְְִֵֵֶַַָָָָָֹחּיבין
זֹו‰. אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלב

ּבאחת  וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָמהן
הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפטּור  זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָועּׂשה
ׁשל  עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּקרּבן.
יֹודע  ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ואינֹו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחטא,

ׁשחטא. ְֶַַָָּבוּדאי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עלֿידי 77) (=כבויות) עוממות הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה הריכוז במקום שהיו הגחלים כלומר,
בתוך  למעלה עכשיו נמצאות העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים שעליהם, הגחלים של המשא כובד

לוחשות. אף 78)הכלי בלבד, אחת אלא חייב אינו מאליהן והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם [אבל
מהלכות  בפ"א (ראה ימות" ולא רישיה כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות שאיֿאפשר ידוע שהדבר
לו  ניחא לא והוא מאליה, אלא בידים נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת רבינו סובר - ו) הלכה שבת
כמו  הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה איסור כאן אין שיבעור,
חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו שם בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה שאינה "מלאכה
אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות את מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום אומר רשב"א
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון כרבי סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון כגון
ר' בין חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר יהודה כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר ורבי ההבערה). על
ומותר. מתכוון שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק מתכוון שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון
שלענין  אףֿעלֿפי שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב לגופה צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר'

יהודה]. כרבי פסק - לגופה צריכה שאינה בכיבוי 79)מלאכה אלא בהבערה פעולתו היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
להבעירם. ולא לכבותם ברצון אותם שחתה גחלים אותם הובערו כאן בשבת 80)- גחלים החותה ת"ר שם: בכריתות

שאינה  מלאכה קסבר חייב, הדתניא פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני מאליהן, והובערו בהם להתחמם
כשיטתו  המחייבת, כברייתא רבינו ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא והא עליה. חייב לגופה צריכה

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א חייב לגופה צריכה שאינה שמעון.81)שמלאכה כרבי ולא יהודה רבי שם.82)כדעת
תלוי.1) אשם שיביא לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר
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.Â- אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
ּדבר  וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ְִֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיבין
הֹודע  לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות וּדאֹו על ְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשחּיבין
ּכׁשם  ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ּתלּויין אׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּלֹו
חּיב  - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ודם חלב אכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
אכל  לא אֹו אכלן אם לֹו נסּתּפק אם ּכ חּטאֹות, ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹארּבע
ארּבעה  מביא - עּמהם ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָאׁשמֹות
ׁשחּיב  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אׁשמֹות  ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ׁשמֹונה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָעליה

ְִּתלּויין.
.Ê ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָהאֹוכל

אכל  הּספק לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו אכל ְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻחלב
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות חתיכֹות מּׁשתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאכל

.Áּכ לחּטאֹות, מחּלקת ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׁשם

אכל  אם ,לפיכ לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידיעת
ספק  ידיעת לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב זיתי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחמּׁשה
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהם, אחת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחת אחת ּכל על וכן ְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּׁשני,

ואחת. ְַַַַאחת
.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, זֹו אי ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם האחר ְְִֵֵֵֶַַָָָָמביא
.È את אכל נֹותר, חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחתיכה

החלב  על חּטאת מביא - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת
ׁשני  ּבהעלם הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואׁשם
מביא  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות. ׁשלׁש מביא -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאׁשם
ואׁשם  חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ואׁשם חּטאת מביא וזה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתלּוי,
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ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
ׁשני  ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר - חדׁשאדרין מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה?
זה  חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את "ׁשמֹור ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּפסח  היה - הּזה החדׁש הֹוספת ולּולא האביב. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזמן

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים החּמה, ּבימֹות ּפעמים ְְְִִִִִַַַָָָָָּבא
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קסא] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁשּיהיה  ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ואין  ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּפסח

אחר. לסימן ְְִִֵַָחֹוׁשׁשין
אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ
סימנין  ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
קדם  ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ּומעּברין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלּו,
האביב  ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלׁשּׁשה

ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹמצּוי
האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכדי

ארץ „. על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹועל
האביב  הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּודה,
מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ארצֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבׁשּתי
אם  מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ּבאחת הּגיע ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַֹואם

האילן  ּפרֹות צמחּו לא ׁשהם עדין הּדברים הם ואּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ׁשּמעּברין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעּקר

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעם,
ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבּגׁשמים,
ּומּפני  וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמעּברין

מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ללכת ּגלּיֹות [התחילו ְְְִִֵֶֶֶָָָֻ
את לירושלים] מעּברין - לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ְְֲִִִִִִֶַַַַָֹ

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנה,
.Â ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּפני
אֹומּמקֹומם  הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ולא , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ

ׁשּיהיה  ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין טמאים, הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹרב
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ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו לּטהר ּפנאי ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלהם
מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני הּׁשנה את עּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻואם

.Ê ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש
סעד אֹותם עֹוׂשין אבל על ּכלל, לציבור הסברה [תוספת ְֲִַַָָָ

[- העיבור ׁשּצריכהסיבת כך]לׁשנה מּפני [בין עּבּור ְְְִִִֵֶָָָ
מּפני  הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב מּפני אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָהּתקּופה
ּומּפני  מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין והּטלאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגדיים

ראיה]הּגֹוזלֹות כעולת להביאן אין [שאפשר ּפרחּו. ׁשּלא ְֵֶַָָֹ
והּטלאים  הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמעּברין

לּפ למי מצּויין אֹו לראּיה מצּויין והּגֹוזלֹות סחים, ְְְְְְִִִִִַַָָָָ
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין אבל העֹוף; ּבקרּבן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנתחּיב

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד
האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë?ּכיצד לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאין

הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹיאמר
ׁשנה  אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום מזּמנין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ'היּו
ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, צריכה ְְְְִִִִֵֶָָָָֻזֹו

אֹותּה ׁשּמעּברין הן אֹותּה?ּבלבד, מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מּמי  ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
אם  נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: אמרּו אֹותם. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּסמכּו
ּבטל  - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד לאו', אם עּבּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹצריכה
אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: אמרּו ּבמעּוטֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיחיד
ונֹוׂשאים  המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד מֹוסיפין - נׁשב' ְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֻ'לא

ּבּדבר. ְְִַָָונֹותנין
.È:אֹומרין ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִַָָֹׁשנים

אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - צריכה' ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ'אינּה
מֹוסיפין  - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ּוׁשנים ְְְְִִִִִִִֵַָָָ'צריכה',
ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, המזּמנין מן ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֻׁשנים

ּכ ּגמרּו ּכמה אם עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ּלם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
ּבין  לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - נחלקּו ואם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּׁשּגמרּו;

לעּבר  ׁשהּוא ׁשּלא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה וצרי . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ואם  הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹראׁש
ׁשּיהיה  והּוא - מעּברת זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּגמרּו
מן  מתחילין הּׁשנה, ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהם, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא

שבדינים]הּצד מן [הקטן מתחילין החדׁש, ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַֹ
ַָהּגדֹול.

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·È,'נׂשיא' הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵַַָָָָָֹהיה

אם  ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - רחֹוקה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבדר
אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא הּנׂשיא. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻירצה

יהּודה,מעּברת  ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ואין . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ואם  תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ּבתֹוכּה, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָׁשהּׁשכינה
ואם  ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין מעּברת. ּבּגליל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻעּברּוה

מעּברת  אינּה ּבּלילה, .עּברּוה ְְְִֵֶֶַַָָָֻ
.‚È ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש

אין  אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ּבכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמעּברת,
הּׁשנה  ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ּפלֹונית 'ׁשנה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻאֹומרין
הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו 'ׁשנה ׁשאֹומרין ;הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ּבׁשעת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻאבל
הּבא  וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ׁשאֹומרין הּוא ּבאדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּלא
'ׁשנה  הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ׁשני'. אדר אּלא ניסן ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאינֹו

זֹו. ּבאמירה מעּברת אינּה - מעּברת' ׁשּתּכנס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻזֹו
.„È- הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹהּגיע

ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה מעּברין ְְְְִִֵֶַַָָָֹאין
יכֹולים  אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ניסן, ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹחדׁש
זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום עּברּוה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹלעּבר.
- הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, אחר עדים ּבאּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמעּברת.
ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום החדׁש את מקּדׁשין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹהרי
הּׁשנה  את ׁשּיעּברּו קדם קּדׁשּוהּו ואּלּו ׁשני; אדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחדׁש

ּבניסן  מעּברין ׁשאין מעּברין, היּו לא ׁשּוב -. ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

להם  להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹלבית
החדׁש לאּסּור שהוא זמן חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְְִֶַָָ

בניסן] בט"ז העומר הקרבת ּבׁשביעית,עד מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵַ
ה  ׁשֹולטתׁשּיד הּספיחין[הורסת]ּכל [הגדלים על ְִִֶֶֶַַַַֹ

הּלחםמאליהם] ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו ולא [שבאים , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית.מהספיחים] ּבערב לעּבר היּו ּורגילין ;ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות האביב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָמּפני

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
ּומּפני  ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל עּברּוה; בשם]מה ואֹומר [- נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵַַָָָָ
ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני 'ׁשהסּכמּתי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהם:
יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה רצּו - 'ְְְְְִִִֶָָָָֹוכ
חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית הרׁשּות העּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשחדׁש
לפי  - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין הרחֹוקים ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָלאנׁשים

חסר. אם מלא אם עֹוׂשים, הם ְִִִִֵֵֵָָָָהראּיה

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
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.Â- אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
ּדבר  וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ְִֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיבין
הֹודע  לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות וּדאֹו על ְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשחּיבין
ּכׁשם  ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ּתלּויין אׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּלֹו
חּיב  - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ודם חלב אכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
אכל  לא אֹו אכלן אם לֹו נסּתּפק אם ּכ חּטאֹות, ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹארּבע
ארּבעה  מביא - עּמהם ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָאׁשמֹות
ׁשחּיב  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אׁשמֹות  ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ׁשמֹונה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָעליה

ְִּתלּויין.
.Ê ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָהאֹוכל

אכל  הּספק לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו אכל ְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻחלב
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות חתיכֹות מּׁשתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאכל

.Áּכ לחּטאֹות, מחּלקת ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׁשם

אכל  אם ,לפיכ לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידיעת
ספק  ידיעת לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב זיתי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחמּׁשה
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהם, אחת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחת אחת ּכל על וכן ְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּׁשני,

ואחת. ְַַַַאחת
.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, זֹו אי ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם האחר ְְִֵֵֵֶַַָָָָמביא
.È את אכל נֹותר, חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחתיכה

החלב  על חּטאת מביא - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחת
ׁשני  ּבהעלם הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואׁשם
מביא  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות. ׁשלׁש מביא -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאׁשם
ואׁשם  חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ואׁשם חּטאת מביא וזה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתלּוי,
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ואין ‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
ׁשני  ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני  ואדר ראׁשֹון אדר - חדׁשאדרין מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה?
זה  חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את "ׁשמֹור ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּפסח  היה - הּזה החדׁש הֹוספת ולּולא האביב. ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזמן

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים החּמה, ּבימֹות ּפעמים ְְְִִִִִַַַָָָָָּבא
ה ·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופה על ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קסא] בעמוד ערכו האילן.[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ,ְְִִֵַַָָָָ
ניסן  ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד?

האביב] מעּברין [- - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשּׁשה
ׁשּיהיה  ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ואין  ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב; ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּפסח

אחר. לסימן ְְִִֵַָחֹוׁשׁשין
אּלא ‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ
סימנין  ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
קדם  ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ּומעּברין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלּו,
האביב  ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלׁשּׁשה

ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹמצּוי
האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכדי

ארץ „. על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹועל
האביב  הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּודה,
מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ארצֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבׁשּתי
אם  מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ּבאחת הּגיע ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַֹואם

האילן  ּפרֹות צמחּו לא ׁשהם עדין הּדברים הם ואּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ׁשּמעּברין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעּקר

מעּברין ‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן  הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לע  יכֹולין העם ואין בפסח]לֹותמתּקנין, מעּברין [לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני  הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את  ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעם,
ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבּגׁשמים,
ּומּפני  וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמעּברין

מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ללכת ּגלּיֹות [התחילו ְְְִִֵֶֶֶָָָֻ
את לירושלים] מעּברין - לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ְְֲִִִִִִֶַַַַָֹ

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנה,
.Â ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּפני
אֹומּמקֹומם  הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ולא , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ

ׁשּיהיה  ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין טמאים, הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹרב
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ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו לּטהר ּפנאי ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלהם
מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני הּׁשנה את עּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻואם

.Ê ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש
סעד אֹותם עֹוׂשין אבל על ּכלל, לציבור הסברה [תוספת ְֲִַַָָָ

[- העיבור ׁשּצריכהסיבת כך]לׁשנה מּפני [בין עּבּור ְְְִִִֵֶָָָ
מּפני  הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב מּפני אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָהּתקּופה
ּומּפני  מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין והּטלאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגדיים

ראיה]הּגֹוזלֹות כעולת להביאן אין [שאפשר ּפרחּו. ׁשּלא ְֵֶַָָֹ
והּטלאים  הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמעּברין

לּפ למי מצּויין אֹו לראּיה מצּויין והּגֹוזלֹות סחים, ְְְְְְִִִִִַַָָָָ
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין אבל העֹוף; ּבקרּבן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנתחּיב

.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד
האביב  מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים  ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים' .והּגֹוזלֹות ְִַַָ
.Ë?ּכיצד לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאין

הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹיאמר
ׁשנה  אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום מזּמנין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ'היּו
ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, צריכה ְְְְִִִִֵֶָָָָֻזֹו

אֹותּה ׁשּמעּברין הן אֹותּה?ּבלבד, מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מּמי  ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
אם  נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: אמרּו אֹותם. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּסמכּו
ּבטל  - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד לאו', אם עּבּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹצריכה
אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: אמרּו ּבמעּוטֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיחיד
ונֹוׂשאים  המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד מֹוסיפין - נׁשב' ְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֻ'לא

ּבּדבר. ְְִַָָונֹותנין
.È:אֹומרין ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִַָָֹׁשנים

אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - צריכה' ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ'אינּה
מֹוסיפין  - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ּוׁשנים ְְְְִִִִִִִֵַָָָ'צריכה',
ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, המזּמנין מן ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֻׁשנים

ּכ ּגמרּו ּכמה אם עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ּלם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
ּבין  לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים - נחלקּו ואם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּׁשּגמרּו;

לעּבר  ׁשהּוא ׁשּלא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ׁשּיהיה וצרי . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ואם  הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹראׁש
ׁשּיהיה  והּוא - מעּברת זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּגמרּו
מן  מתחילין הּׁשנה, ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהם, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא

שבדינים]הּצד מן [הקטן מתחילין החדׁש, ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַֹ
ַָהּגדֹול.

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה  ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי  יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר  טבילֹות.ּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
.·È,'נׂשיא' הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵַַָָָָָֹהיה

אם  ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - רחֹוקה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבדר
אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא הּנׂשיא. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻירצה

יהּודה,מעּברת  ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ואין . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ואם  תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ּבתֹוכּה, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָׁשהּׁשכינה
ואם  ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין מעּברת. ּבּגליל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻעּברּוה

מעּברת  אינּה ּבּלילה, .עּברּוה ְְְִֵֶֶַַָָָֻ
.‚È ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש

אין  אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ּבכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמעּברת,
הּׁשנה  ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ּפלֹונית 'ׁשנה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻאֹומרין
הּדחק  מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו 'ׁשנה ׁשאֹומרין ;הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ּבׁשעת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻאבל
הּבא  וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ׁשאֹומרין הּוא ּבאדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּלא
'ׁשנה  הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ׁשני'. אדר אּלא ניסן ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאינֹו

זֹו. ּבאמירה מעּברת אינּה - מעּברת' ׁשּתּכנס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻזֹו
.„È- הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹהּגיע

ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה מעּברין ְְְְִִֵֶַַָָָֹאין
יכֹולים  אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ניסן, ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹחדׁש
זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום עּברּוה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹלעּבר.
- הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, אחר עדים ּבאּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמעּברת.
ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום החדׁש את מקּדׁשין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹהרי
הּׁשנה  את ׁשּיעּברּו קדם קּדׁשּוהּו ואּלּו ׁשני; אדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחדׁש

ּבניסן  מעּברין ׁשאין מעּברין, היּו לא ׁשּוב -. ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
.ÂË רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

להם  להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹלבית
החדׁש לאּסּור שהוא זמן חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְְִֶַָָ

בניסן] בט"ז העומר הקרבת ּבׁשביעית,עד מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵַ
ה  ׁשֹולטתׁשּיד הּספיחין[הורסת]ּכל [הגדלים על ְִִֶֶֶַַַַֹ

הּלחםמאליהם] ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו ולא [שבאים , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית.מהספיחים] ּבערב לעּבר היּו ּורגילין ;ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊË ּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבל רעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָאם
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות האביב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָמּפני

.ÊÈ לכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
ּומּפני  ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל עּברּוה; בשם]מה ואֹומר [- נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵַַָָָָ
ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני 'ׁשהסּכמּתי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהם:
יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה רצּו - 'ְְְְְִִִֶָָָָֹוכ
חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית הרׁשּות העּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשחדׁש
לפי  - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין הרחֹוקים ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָלאנׁשים

חסר. אם מלא אם עֹוׂשים, הם ְִִִִֵֵֵָָָָהראּיה

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ועּבּור ‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא  אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים  ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץ סנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
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לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומּפי  חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְֲֳִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹואהרן:
הּוא  ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש למדּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשמּועה
ּולכל  "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו עדּות הּדבר: ְְְִֵֵֶֶַָָָָָּפרּוׁש
סנהדרין  ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ּבמקֹומן. אחריהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹומד
ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים קֹובעין אין יׂשראל, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארץ

הּיֹום. ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון ְְְְִֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על ואין קֹובעין , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא לראּיה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָנזקקין
אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום הּוא זה ְְְְִֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשּיהיה וזה ּביֹום. [נדיר]אחריו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
יׂשראל. ארץ למערב ׁשהן ּובארצֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא,

זה?‚. ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ולא  יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, חכמי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּסֹוף
וכן  מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ּבית ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנׁשאר

ורבא  אּביי ימי עד ּתלמּוד חכמי ארץ ּבימי קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
סֹומכין. היּו ְְִִֵָָיׂשראל

סנהדר „. -ּכׁשהיתה הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אליהן  ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ּתׁשרי, ְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשלּוחי
מּגיעין  ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוׁשאר
היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני עֹוׂשין היּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאליהן,

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום .יֹודעין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הּמקֹומֹות  אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְֲִִֶַַָהּמקֹומֹות
ׁשהּכל  - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרחֹוקֹות

אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד חׁשּבֹון חכמים על ּתּקנת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ׁשּיּזהרּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָהיא,

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
קֹובעין  יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני הראּיה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
טֹוב  יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
סֹופרים  מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ׁשאנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשני

זה  ּדבר .ׁשּתּקנּו ְִֶֶָָ
.Ê על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִִֶֶַַַָָָֹיֹום

ימים  ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב היּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹהראּיה,
ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹטֹובים

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין החדׁש, את .ּדין ְְְִִִֵֶֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַָָֹּבית
יֹום  ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ׁשני ְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהּׁשנה
קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו נֹוהגין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

קדׁש ואפּלּוּולמחר ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו והֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ארץ  ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו התקינּו הראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּבזמן
על  ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחׁשּבֹון.

סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן ְְְִִִֵֶַַַַָָהּׁשנה
.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין

ימים  חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אין  - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ּפחֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשּמי  אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ׁשאנׁשי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָאֹומרין
לא  ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשהיּו לנּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹיאמר
ׁשם  היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹהיּו
ׁשם  יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ׁשחזרּו ואחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל,
ׁשהיה  מּפני אֹו ימים; ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראלים

ּבימי [סכנה]חרּום וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הּׁשלּוחין  את מֹונעין הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָחכמי

ּביניהם. ֲֵֵֶַֹלעבר
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

להם  ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ּתׁשרי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשלּוחי
רב  וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה מהל אּלא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאׁשקלֹון

הּמקֹום סּוריא  ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ׁשאין למדּת, הא . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ָקרֹוב.

.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּגמּורים
למקֹום  אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ׁשלּוחי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
וכל  ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבינֹו
אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמקֹום

אם ּפחֹות  רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ׁשהיּו ׁשאפׁשר , ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעת  יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל מארץ הּמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ונב  ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹהראּיה
אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּוטבריה
וכּיֹוצא  ואׁשקלֹון ודּמׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
ּומֹואב  ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָָּבהן,
יֹום  אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוכּיֹוצא

ימים. ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום ְְְִִִֵֵֶֶָָָָאחד,
.·È ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָמקֹום

מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעׂשרה,
מקֹום  אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
רב  ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה יׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

מּדב  ׁשני טֹוב יֹום וכל יֹום העֹולם. ואפּלּו - סֹופרים רי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ׁשני .טֹוב ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ּפלֹוני  ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון לא -ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים מעּברין ואין ׁשאין ; ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא סֹומכין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנּו
ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה
לידע  מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹודעין
הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָיֹום
חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹּובקביעת

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום ְְְְִִֵֶֶַָֹאֹו

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] אֹוהחוזים הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת יראה. זה]לא לחשבון ,[הבסיס ְְִֵֶֶַַָֹ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ׁשעת [בממוצע]הּוא ויֹודעין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַ
אּלא  ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ּבלא ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹקּבּוצם

' הּנקרא הּוא האמצעי, ערכו 'מֹולד ּבמהלכם [ראה ְְְֲִִֶַַָָָָָָ
קסא] ׁשם בעמוד ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ועּקרי .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּבית
הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָמחּׁשבין

והּלילה ה ·. קסא]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ
עׂשרה  ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָׁשעֹות

ל  מחּלקת והּׁשעה, חלקים ּבּלילה. ּוׁשמֹונים [ראה אלף ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
קסא] בעמוד לפי ערכו זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְִִֶַָָָָָָ

וׁשמין ּורביע חצי ּבֹו יׁש זה ּוׁשליׁש[ושמינית]ׁשּמנין , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
לכל  יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, וחמׁש ּותׁשיע, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּוׁשתּות

הּׁשמֹות. ֵֵַאּלּו
עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם ערכו האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
קסא] ׁשעֹות בעמוד עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִֵֵֶֶָָ

ׁשלׁשה  מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵַַָֹֹמּיֹום
הּזמן  הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹותׁשעים

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ְְְֵֶֶֶָָָָָָָׁשּבין
לבנה „. ׁשל קסא]ׁשנה בעמוד ערכו ּתהיה [ראה אם - ְְִִֶֶָָָָ

ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש עׂשר ְְְְֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשנים
ּוׁשמֹונה  ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים וארּבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמאֹות

מע  ּתהיה ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה ּברת,מאֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָֻ
ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹותהיה
וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמאֹות
ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת חלקים. ּוׁשמֹונים ותׁשעה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹמאֹות
ּתֹוספת  נמצא ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמאֹות

החּמה  קסא]ׁשנת בעמוד ערכו הּלבנה,[ראה ׁשנת על ְְְַַַַַַָָָ
ימים וארּבעה עׂשרה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

ֲִָחלקים.
.‰ׁשבעה,[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ימי ׁשעֹות ׁשהם עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
י"ב  א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשבע
ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹתשצ"ג;
היא  ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה הּלבנה ׁשנת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָימי
ּוׁשמֹונה  ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה מּמּנה יּׁשאר -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, וׁשבעים וׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶָָָָמאֹות
- היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ׁשנה ׁשארית היא ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻוזֹו
ׁשעֹות  ועׂשרים ואחת ימים חמּׁשה ׁשאריתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ה' להם סימן חלקים, ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָוחמׁש

תקפ"ט. כ"א
.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה

ּבאי  ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה

.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
עד  זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש העֹולם, ֶֶַַָָֹֹסֹוף
.Á ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוכן

ׁשארית  היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשאריתּה
ל יצא - המעּברת ׁשארית היא מעּברת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻֻהּפׁשּוטה,
סֹוף  עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ׁשּלאחריה. ׁשנה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָמֹולד
מֹולד  הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו הראׁשֹון והּמֹולד ְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשני  ּבליל היה והּוא יצירה, ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיה
להם  סימן חלקים, וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ׁשעֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָחמׁש

החׁשּבֹון. ּתחּלת היא ּומּמּנּו ר"ד; ה' ְְִִִֶֶַַב'
.Ë,הּמֹולד מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

החלקים  מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ׁשארית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּכׁשּתֹוסיף
למנין  אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ּתׁשלים ּוׁשמֹונים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאלף
ּתׁשלים  ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעֹות;
יֹותר  הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; למנין ותֹוסיף ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָיֹום
- הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ּתׁשלי ׁשבעה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָעל
ּבאיזה  לידע אּלא הּימים, מנין לידע מחּׁשבין אנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹום

.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה ערכו 'מחזֹור ּוׁשּתים [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ

קסא] ׁשאּתה בעמוד ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
וׁשבע  ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ימי מנין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמקּבץ

ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן ים מעּברֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ
ותֹוסיף  יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָחלקים
מּׁשני  ׁשנה עׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלמנין
יֹום  וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחּמה,
ּבכל  החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשׁש
מאֹות  וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשע

תפ"ה. א' להם סימן חלקים, וחמּׁשה ְֲֲִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונים
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לה  ׁשּנתנּו למׁשה יׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומּפי  חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְֲֳִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹואהרן:
הּוא  ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש למדּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשמּועה
ּולכל  "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו עדּות הּדבר: ְְְִֵֵֶֶַָָָָָּפרּוׁש
סנהדרין  ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ּבמקֹומן. אחריהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹומד
ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים קֹובעין אין יׂשראל, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארץ

הּיֹום. ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון ְְְְִֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום  ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על ואין קֹובעין , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא לראּיה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָנזקקין
אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום הּוא זה ְְְְִֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשּיהיה וזה ּביֹום. [נדיר]אחריו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
יׂשראל. ארץ למערב ׁשהן ּובארצֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא,

זה?‚. ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ולא  יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, חכמי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּסֹוף
וכן  מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ּבית ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנׁשאר

ורבא  אּביי ימי עד ּתלמּוד חכמי ארץ ּבימי קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
סֹומכין. היּו ְְִִֵָָיׂשראל

סנהדר „. -ּכׁשהיתה הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אליהן  ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ּתׁשרי, ְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשלּוחי
מּגיעין  ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוׁשאר
היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני עֹוׂשין היּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאליהן,

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום .יֹודעין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ארץ ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל  ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הּמקֹומֹות  אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְֲִִֶַַָהּמקֹומֹות
ׁשהּכל  - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרחֹוקֹות

אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד חׁשּבֹון חכמים על ּתּקנת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ׁשּיּזהרּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָהיא,

.Â אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן  ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
קֹובעין  יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזה,
אחד  יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני הראּיה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
טֹוב  יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
סֹופרים  מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ׁשאנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשני

זה  ּדבר .ׁשּתּקנּו ְִֶֶָָ
.Ê על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִִֶֶַַַָָָֹיֹום

ימים  ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב היּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹהראּיה,
ּבית  ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹטֹובים

טֹוב  ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין החדׁש, את .ּדין ְְְִִִֵֶֶֶַַֹ
.Á אפ אּלא עֹוד, מקֹום ולא ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַָָֹּבית
יֹום  ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ׁשני ְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהּׁשנה
קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו נֹוהגין ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

קדׁש ואפּלּוּולמחר ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו והֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ארץ  ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו התקינּו הראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּבזמן
על  ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחׁשּבֹון.

סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן ְְְִִִֵֶַַַַָָהּׁשנה
.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין

ימים  חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אין  - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ּפחֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשּמי  אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ׁשאנׁשי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָאֹומרין
לא  ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשהיּו לנּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹיאמר
ׁשם  היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹהיּו
ׁשם  יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ׁשחזרּו ואחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל,
ׁשהיה  מּפני אֹו ימים; ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראלים

ּבימי [סכנה]חרּום וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הּׁשלּוחין  את מֹונעין הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָחכמי

ּביניהם. ֲֵֵֶַֹלעבר
.È ּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

להם  ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ּתׁשרי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשלּוחי
רב  וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה מהל אּלא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאׁשקלֹון

הּמקֹום סּוריא  ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ׁשאין למדּת, הא . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ָקרֹוב.

.‡È מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ימים  עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּגמּורים
למקֹום  אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ׁשלּוחי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
וכל  ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבינֹו
אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמקֹום

אם ּפחֹות  רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ׁשהיּו ׁשאפׁשר , ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעת  יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל מארץ הּמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ונב  ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹהראּיה
אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּוטבריה
וכּיֹוצא  ואׁשקלֹון ודּמׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
ּומֹואב  ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָָּבהן,
יֹום  אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוכּיֹוצא

ימים. ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום ְְְִִִֵֵֶֶָָָָאחד,
.·È ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָמקֹום

מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעׂשרה,
מקֹום  אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
רב  ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה יׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

מּדב  ׁשני טֹוב יֹום וכל יֹום העֹולם. ואפּלּו - סֹופרים רי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה  ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ׁשני .טֹוב ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ּפלֹוני  ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון לא -ְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים מעּברין ואין ׁשאין ; ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא סֹומכין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנּו
ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה
לידע  מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹודעין
הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָיֹום
חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹּובקביעת

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום ְְְְִִֵֶֶַָֹאֹו

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשעה ‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה [נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] אֹוהחוזים הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת יראה. זה]לא לחשבון ,[הבסיס ְְִֵֶֶַַָֹ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ׁשעת [בממוצע]הּוא ויֹודעין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַ
אּלא  ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ּבלא ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹקּבּוצם

' הּנקרא הּוא האמצעי, ערכו 'מֹולד ּבמהלכם [ראה ְְְֲִִֶַַָָָָָָ
קסא] ׁשם בעמוד ׁשאין ּבזמן ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ועּקרי .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשאנּו חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּבית
הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָמחּׁשבין

והּלילה ה ·. קסא]ּיֹום בעמוד ערכו ועׂשרים [ראה ארּבע , ְְְְְִֶַַַַַָ
עׂשרה  ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים זמן, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָׁשעֹות

ל  מחּלקת והּׁשעה, חלקים ּבּלילה. ּוׁשמֹונים [ראה אלף ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ
קסא] בעמוד לפי ערכו זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה ;ְְְְְִִֶַָָָָָָ

וׁשמין ּורביע חצי ּבֹו יׁש זה ּוׁשליׁש[ושמינית]ׁשּמנין , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
לכל  יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, וחמׁש ּותׁשיע, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּוׁשתּות

הּׁשמֹות. ֵֵַאּלּו
עד [יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם ערכו האמצעי םמהלכ ׁשּיתקּבצּו [ראה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
קסא] ׁשעֹות בעמוד עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה -ְְְְְִִֵֵֶֶָָ

ׁשלׁשה  מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵַַָֹֹמּיֹום
הּזמן  הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹותׁשעים

לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ְְְֵֶֶֶָָָָָָָׁשּבין
לבנה „. ׁשל קסא]ׁשנה בעמוד ערכו ּתהיה [ראה אם - ְְִִֶֶָָָָ

ׁשלׁש ּכללּה יהיה - אּלּו מחדׁשים חדׁש עׂשר ְְְְֳִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשנים
ּוׁשמֹונה  ׁשעֹות ּוׁשמֹונה יֹום וחמּׁשים וארּבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמאֹות

מע  ּתהיה ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה ּברת,מאֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָֻ
ׁשלׁש ּכללּה יהיה - חדׁש עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹותהיה
וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמאֹות
ׁשלׁש היא החּמה, ּוׁשנת חלקים. ּוׁשמֹונים ותׁשעה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹמאֹות
ּתֹוספת  נמצא ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמאֹות

החּמה  קסא]ׁשנת בעמוד ערכו הּלבנה,[ראה ׁשנת על ְְְַַַַַַָָָ
ימים וארּבעה עׂשרה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

ֲִָחלקים.
.‰ׁשבעה,[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ימי ׁשעֹות ׁשהם עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
י"ב  א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשבע
ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹתשצ"ג;
היא  ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה הּלבנה ׁשנת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָימי
ּוׁשמֹונה  ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה מּמּנה יּׁשאר -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, וׁשבעים וׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶָָָָמאֹות
- היא מעּברת ׁשנה ואם ּפׁשּוטה. ׁשנה ׁשארית היא ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻוזֹו
ׁשעֹות  ועׂשרים ואחת ימים חמּׁשה ׁשאריתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ה' להם סימן חלקים, ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָוחמׁש

תקפ"ט. כ"א
.Â ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה

ּבאי  ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה

.Ê ּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג  י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע  ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
עד  זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש העֹולם, ֶֶַַָָֹֹסֹוף
.Á ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוכן

ׁשארית  היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשאריתּה
ל יצא - המעּברת ׁשארית היא מעּברת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻֻהּפׁשּוטה,
סֹוף  עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ׁשּלאחריה. ׁשנה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָמֹולד
מֹולד  הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו הראׁשֹון והּמֹולד ְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשני  ּבליל היה והּוא יצירה, ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיה
להם  סימן חלקים, וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ׁשעֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָחמׁש

החׁשּבֹון. ּתחּלת היא ּומּמּנּו ר"ד; ה' ְְִִִֶֶַַב'
.Ë,הּמֹולד מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

החלקים  מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ׁשארית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּכׁשּתֹוסיף
למנין  אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ּתׁשלים ּוׁשמֹונים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאלף
ּתׁשלים  ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעֹות;
יֹותר  הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; למנין ותֹוסיף ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָיֹום
- הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ּתׁשלי ׁשבעה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָעל
ּבאיזה  לידע אּלא הּימים, מנין לידע מחּׁשבין אנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹום

.È מעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה ערכו 'מחזֹור ּוׁשּתים [ראה ְְְְֲִֵֵֶַָ

קסא] ׁשאּתה בעמוד ׁשּבזמן זה? מנין על סמכנּו ולּמה ;ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
וׁשבע  ּפׁשּוטֹות ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ימי מנין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמקּבץ

ּוׁשמֹונ  אלף ּכל ותׁשלים וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן ים מעּברֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ
ותֹוסיף  יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָחלקים
מּׁשני  ׁשנה עׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלמנין
יֹום  וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחּמה,
ּבכל  החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשׁש
מאֹות  וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה עׂשרה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשע

תפ"ה. א' להם סימן חלקים, וחמּׁשה ְֲֲִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונים
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.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא
המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
ׁשעֹות  עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָׁשבעה
י"ו  ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה מאֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָוחמׁש

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא וזה ְְֲִֵֶַַתקצ"ה;
.‚È עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, י"ו ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָב'
ּוכבר  העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל מֹולד ְְֲֲֵַַַַָָָָוכן
ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ׁשּמֹולד ְְֲִִֶַַַַַָָָָאמרנּו,

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא הּׁשנה, ְִֵֶַַַַָָָָָּומֹולד
.„È ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּובּדר

ׁשעתידים  מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, חדׁש ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹּכל
ותעׂשה  וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלבֹוא.
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאֹותם
ׁשעדין  מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמחזֹורין
תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח נׁשלם; ְְְֲֲִִַַַַָֹלא
ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ׁשנה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּולכל
ּותקּבץ  תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ּולכל ְְְֵֶֶַָָָֻתתע"ו,
ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹהּכל,
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָוהּימים
לידע  ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשעֹות

ָָמֹולדּה.
.ÂËראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶַַַָָָָֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ּתׁשרי. ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹחדׁש
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

ׁשּבת  ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּבאחד  ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן סימן -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבּיֹום  החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ימים ְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה הרי ּכיצד? ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלאחריו.
הּמֹולד  יהיה ואם ּבׁשני; ּתׁשרי חדׁש ראׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹקֹובעין
הּמֹולד  יהיה ואם ּבחמיׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָֹֹּברביעי,

ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְִִִִִִֶֹֹּבׁשּׁשי,
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
על  יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
יהיה  ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ׁשעֹות, ְְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹׁשׁש
קֹובעין  - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, חצי קדם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּמֹולד
יהיה  ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹֹראׁש

אד"ו  מימי הּיֹום .אֹותֹו ִֵַ
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
הּמֹולד  היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ּבחצֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבּׁשליׁשי

ּבׁשּבת. ְֲִִַַָּבחמיׁשי
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ׁשעֹות ‰. ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹוכן

מּׁשעה  חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות וחמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּבּיֹום
אם  - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' סימנּה ְִִִִֵֵַָָָרביעית,
הּׁשנה  ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ׁשעברה לּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּסמּוכה

ּבׁשליׁשי  אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשני ְְְִִִִֵֶָָָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב אֹו חצֹות ּברביעי ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
קסא]הּיֹום  בעמוד ערכו היה [ראה אם אֹו חצֹות, אחר אֹו ֲִַַַָָ

ׁשליׁשי  מּליל עׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָּבמאתים
הּמֹולד  ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה על יֹותר ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
רביעית  מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָּבחמׁש

- המעּברת ׁשאחר ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני ׁשאם מּיֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
אין האּלּו, ּדברים מארּבעה אחד ּביֹום יארע קֹובעין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹולד,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני
והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

קסא]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא מקֹומם , ְְִִֶָָָֹ
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קסא]האמּתי  בעמוד ערכו לפיכ[ראה ׁשהֹודענּו; ּכמֹו , ְְְֲִִִֶַָָ
קּבּוץ  ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה יֹום ְְְְְְִִִִֵַָָָֹעׂשּו

קסא]האמּתי בעמוד ערכו קֹובעין,[ראה ּבׁשליׁשי ּכיצד? . ְְֲִִִִִִֵַָ
ּב ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּברביעי ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי קֹובעין, חמיׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִַַָ

קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶַָָקֹובעין,
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהרי
עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּופעמים
והּירח  הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי ֲֲִִִִִֶַָקּבּוץ

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה
מּפי  - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ּומקצתֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעבר
אּתה  ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים למדּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשמּועה

ׁשעֹות. ְֵַָמחּׁשב
ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ

על  יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ּפי  על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ּבׁשעֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹזה
ׁשּלא  ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשחדׁשּה

ׁשלמים. ימים אּלא ׁשעֹות, ּבחדׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלחּׁשב
יֹום ‚. ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאּלּו

חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ּבלבד, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומחצה
יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ׁשנת ימי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹוהיּו
מּפני  אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים חדׁשים ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵָָָָׁשּׁשה
הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ּבכל ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחלקים
הּׁשנים  מקצת ׁשּיהיּו עד וימים, ׁשעֹות מהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיתקּבץ
הּׁשנים  ּובמקצת הּמלאים, על יֹותר חסרים ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָחדׁשים

החסרים  על יֹותר מלאים .חדׁשים ְֲֳִִִֵֵֵַַָ
ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
יֹום  והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְִִֶֶַַַָָֹֹראׁש
זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ּולפיכ ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָהּקביעה.

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, אחד יֹום אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹחדׁש
זה,‰. חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, הּוא: ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּכ

הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת
חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַָָָָָָָחסר,
חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר המעּברת, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובּׁשנה

.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו
חסרים,יהיּו ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּופעמים
חדׁשיה  ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו חדׁשים ׁשני ְְְְֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבּה
חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָ'ׁשלמים';
חסר  מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה 'חסרין'; חדׁשיה ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנקראּו

'ּכסדרן' חדׁשיה נקראּו מלא, .וכסלו ְְְְְְֳִִִֵֵֶָָָָ
.Ê,חסרים אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

יֹום  ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ּכסדרן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹו
ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ּבֹו ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנקּבע
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ּבפרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ׁשלׁשה  ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה חדׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיהיּו
ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָימים,

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

אם  - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְֲֳִִִֶֶֶָָָָָָֻסּדּור
ׁשּלאחריה  ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתמצא
חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ימים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻארּבעה
ּתמצא  ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ּביניהם ּתמצא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָואם

ׁשלמים. יהיּו ׁשּׁשה, ְְִִִֵֵֵֶָּביניהם
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלאחריה
הּׁשנה  ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ׁשּׁשנה ְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹידענּו

זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשליׁשי, ואּלּוׁשּלאחריה ׁשלמים; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלאחריה  ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיה
זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשליׁשי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻּתחּׁשב
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש

זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי סּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ׁשנה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר
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.‡È חדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא
המעּברֹות  הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית  ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת  עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה  ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.·È ׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע  ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל  ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
ׁשעֹות  עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָׁשבעה
י"ו  ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה מאֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָוחמׁש

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא וזה ְְֲִֵֶַַתקצ"ה;
.‚È עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, י"ו ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָב'
ּוכבר  העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל מֹולד ְְֲֲֵַַַַָָָָוכן
ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ׁשּמֹולד ְְֲִִֶַַַַַָָָָאמרנּו,

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא הּׁשנה, ְִֵֶַַַַָָָָָּומֹולד
.„È ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּובּדר

ׁשעתידים  מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, חדׁש ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹּכל
ותעׂשה  וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלבֹוא.
מנין  ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאֹותם
ׁשעדין  מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמחזֹורין
תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח נׁשלם; ְְְֲֲִִַַַַָֹלא
ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ׁשנה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּולכל
ּותקּבץ  תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ּולכל ְְְֵֶֶַָָָֻתתע"ו,
ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, החלקים ותׁשלים ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹהּכל,
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה ּתׁשליכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָוהּימים
לידע  ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשעֹות

ָָמֹולדּה.
.ÂËראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶַַַָָָָֹמֹולד

מֹולד  יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ּתׁשרי. ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹחדׁש
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד  זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
זה ‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ,אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹ

ׁשּבת  ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּבאחד  ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן סימן -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבּיֹום  החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ימים ְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה הרי ּכיצד? ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלאחריו.
הּמֹולד  יהיה ואם ּבׁשני; ּתׁשרי חדׁש ראׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹקֹובעין
הּמֹולד  יהיה ואם ּבחמיׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָֹֹּברביעי,

ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְִִִִִִֶֹֹּבׁשּׁשי,
מחצי ·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי  ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
על  יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
יהיה  ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ׁשעֹות, ְְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹׁשׁש
קֹובעין  - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, חצי קדם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּמֹולד
יהיה  ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹֹראׁש

אד"ו  מימי הּיֹום .אֹותֹו ִֵַ
ויּדחה ‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע  החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת  הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה  החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
הּמֹולד  היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ּבחצֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבּׁשליׁשי

ּבׁשּבת. ְֲִִַַָּבחמיׁשי
ּבתׁשע „. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה  היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת  ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
ׁשעֹות ‰. ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹוכן

מּׁשעה  חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות וחמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּבּיֹום
אם  - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' סימנּה ְִִִִֵֵַָָָרביעית,
הּׁשנה  ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי הּׁשנה אֹותּה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ׁשעברה לּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּסמּוכה

ּבׁשליׁשי  אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשני ְְְִִִִֵֶָָָ
.Â לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות  אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי  מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח  ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת  ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע  ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן  אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום  הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב אֹו חצֹות ּברביעי ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
קסא]הּיֹום  בעמוד ערכו היה [ראה אם אֹו חצֹות, אחר אֹו ֲִַַַָָ

ׁשליׁשי  מּליל עׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָּבמאתים
הּמֹולד  ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה על יֹותר ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
רביעית  מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָּבחמׁש

- המעּברת ׁשאחר ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני ׁשאם מּיֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
אין האּלּו, ּדברים מארּבעה אחד ּביֹום יארע קֹובעין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכדר אחריו, ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹולד,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ê לפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני
והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכם ּבׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

קסא]האמצעי  בעמוד ערכו ּב[ראה לא מקֹומם , ְְִִֶָָָֹ
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קסא]האמּתי  בעמוד ערכו לפיכ[ראה ׁשהֹודענּו; ּכמֹו , ְְְֲִִִֶַָָ
קּבּוץ  ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה יֹום ְְְְְְִִִִֵַָָָֹעׂשּו

קסא]האמּתי בעמוד ערכו קֹובעין,[ראה ּבׁשליׁשי ּכיצד? . ְְֲִִִִִִֵַָ
ּב ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּברביעי ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי קֹובעין, חמיׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִַַָ

קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶַָָקֹובעין,
.Á העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהרי
עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּופעמים
והּירח  הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי ֲֲִִִִִֶַָקּבּוץ

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּומחצה ‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

החדׁשוחלקים  ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה
מּפי  - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ּומקצתֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעבר
אּתה  ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים למדּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשמּועה

ׁשעֹות. ְֵַָמחּׁשב
ּתׁשעה ·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ

על  יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ּפי  על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ּבׁשעֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹזה
ׁשּלא  ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשחדׁשּה

ׁשלמים. ימים אּלא ׁשעֹות, ּבחדׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלחּׁשב
יֹום ‚. ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאּלּו

חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ּבלבד, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומחצה
יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ׁשנת ימי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹוהיּו
מּפני  אבל מלאים; וׁשּׁשה חסרים חדׁשים ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵָָָָׁשּׁשה
הּיֹום, חצי על יֹותר וחדׁש חדׁש ּבכל ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחלקים
הּׁשנים  מקצת ׁשּיהיּו עד וימים, ׁשעֹות מהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיתקּבץ
הּׁשנים  ּובמקצת הּמלאים, על יֹותר חסרים ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָחדׁשים

החסרים  על יֹותר מלאים .חדׁשים ְֲֳִִִֵֵֵַַָ
ּבחׁשּבֹון „. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום  יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש

חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום
יֹום  והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, החדׁש ְְִִֶֶַַַָָֹֹראׁש
זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ּולפיכ ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָהּקביעה.

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, אחד יֹום אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹחדׁש
זה,‰. חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, הּוא: ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּכ

הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת
חסר  אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת אּיר ּכיצד? מלא, ניסן , ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַָָָָָָָחסר,
חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר המעּברת, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובּׁשנה

.Â ּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו
חסרים,יהיּו ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּופעמים
חדׁשיה  ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו חדׁשים ׁשני ְְְְֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבּה
חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָ'ׁשלמים';
חסר  מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה 'חסרין'; חדׁשיה ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנקראּו

'ּכסדרן' חדׁשיה נקראּו מלא, .וכסלו ְְְְְְֳִִִֵֵֶָָָָ
.Ê,חסרים אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

יֹום  ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ּכסדרן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאֹו
ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ּבֹו ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנקּבע
הּׁשנה  ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ּבפרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו
מּיֹום  חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ּותחּׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריה,
ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. וׁשל זֹו ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּקביעה
ׁשלׁשה  ּביניהם ּתמצא ואם חסרים; הּׁשנה חדׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיהיּו
ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָימים,

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Á לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

אם  - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְֲֳִִִֶֶֶָָָָָָֻסּדּור
ׁשּלאחריה  ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתמצא
חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ימים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻארּבעה
ּתמצא  ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ּביניהם ּתמצא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָואם

ׁשלמים. יהיּו ׁשּׁשה, ְְִִִֵֵֵֶָּביניהם
.Ë והיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

הּׁשנה  וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹראׁש
ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלאחריה
הּׁשנה  ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. חדׁשיה זֹו ׁשּׁשנה ְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹידענּו

זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשליׁשי, ואּלּוׁשּלאחריה ׁשלמים; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלאחריה  ּובּׁשנה ּבׁשּבת, זֹו ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיה
זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשליׁשי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻּתחּׁשב
.È ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש

זה  עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי סּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחׁשּבֹון
לעֹולם  ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ׁשנה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ואם  מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם  ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלעֹולם,
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
אי  היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻחדׁשיה

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם חדׁשיה ׁשּיהיּו ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר
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ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
החּמה ‡. קסא]ׁשנת בעמוד ערכו מחכמי [ראה יׁש - ְְֵֵֵַַַַָ

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל
ׁשהּוא  מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע ְְִֵֵֵֶֶֶַָיֹום
ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ׁשהיא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹומר,

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהם ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹיׁש
וׁשּׁשים ·. וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ּורביע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹום
אחת  ּוׁשׁשעה וחמּׁשה מאֹות ּכמֹווארּבע חלקים, מֹונים ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות ּבאיזה וׁשבע אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לּתקּופה  מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ואיזֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָיֹום
סֹוף  עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ׁשאחריה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיה

ָָהעֹולם.
קסא]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו הּׁשעה [ראה היא , ְִִַַָָָ

לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו ׁשּתּכנס ערכו מּזל והחלק [ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קסא] ּבתחּלת בעמוד הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ְְֱִִֶֶֶַַַַָטלה;

מּזל  ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת סרטן; ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמּזל
ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ּותקּופת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמאזנים;
לפי  יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה היתה ניסן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּותקּופת
ׁשעֹות  ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן מֹולד קדם זה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחׁשּבֹון

וארּבעים ּוׁשנים מאֹות בעמוד חלקים וׁשׁש ערכו [ראה ְְְְֲִִִֵֵַַָָ
תרמ"ב.קסא] ט' ז' סימנּה -ִָָ

ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים ערכו מחזֹור מחזֹורין [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ

קסא] אחת בעמוד ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתרצה,
ּכל  וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָוארּבע
הּכל  מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹהחלקים
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
ׁשנה  ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר ְְֲִִִֶַַַָָָָָחלקים;

יצא הּמחזֹור, מן ּבחדׁשראׁשֹונה ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתהיה
וׁשבע  יֹום ותׁשעים אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמחזֹור.
לידע  ּתרצה ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשעֹות
ּבּמחזֹור  וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּתקּופת
ׁשעה  הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּתה
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבע
ימים  עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
לכל  חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָואחת
ותׁשע  ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה;
והּׁשאר  חלקים, וארּבעים ׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
עׂשרה  ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשליכם
והּנׁשאר  חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹׁשעֹות
ׁשל  ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ְִִֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָאֹותּה
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָחׁשּבֹון
הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ְְֲֲִִִִַַַַַַַָּבחצי
ׁשעֹות  ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתּמּוז, ְְְֵֶֶַַַָָָָּותקּופת
ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ְְֱֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומחצה,
אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּותקּופת
טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ׁשעֹות, ְְְֵֵֵֵַַַַָָָֹּבׁשלׁש
ּבארּבע  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעׂשר אֹו אּלא אינּה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָלעֹולם
לידע  ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
- הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאיזה
ׁשנה  עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָקח
ועׂשרים; ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתרצה,
וׁשנה  ׁשנה לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָוהּנׁשאר
ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיֹום
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹוהׁשל
ּבׁשּבת. אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולּמה ולאׁשר ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשנת  ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? ְְְְִִִִֶֶַָָָֹמֹוסיפין

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַַָָָהיצירה
ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?

מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ
ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
מּיֹום  ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתהיה  ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָחמיׁשי;
ּוכׁשּתֹוסיף  חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתקּופת
ּבארּבע  טבת ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליה
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹות
ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָּומחצה,

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ְְְֶֶַַַַָָָָועל
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשנים  וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ּובאיזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתהיה,
עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן עברּו ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּגמּורֹות
אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים סכּום על ְְְְִִִִִִֵַַַָָָותֹוסיף
מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ׁשלׁשים הּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹוהׁשל
ליֹום  יּגיע אם ניסן. חדׁש מראׁש למנֹותֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹּתתחיל
אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף לאו, ואם מּוטב; ְְְִִֵֵַָָָָהּתקּופה,
ואם  הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע עד הּמנין, על ימים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
אדר  חדׁש מראׁש למנֹות ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּתהיה
החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹׁשני;

הּתקּופה. ְְִֶַָּתהיה
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ׁשנה  ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ּתׁשיעית ְְְְֲִִִִַַַַָָזֹו
הּימים  ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה לכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּתּקח
חמּׁשה  הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ּוׁשמֹונים; ְְְֲֲִִִִֵַָָָֹׁשמֹונה
חמּׁשה  נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָֹֹֹותׁשעים;
ניסן  חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹימים;
ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
יֹום  ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, אחר יֹום ֲִִִִֶֶַַַַַַּתֹוסיף
ׁשמיני  ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת - ְְְְְְִִִִֵַַָָָָהּתקּופה
וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמחדׁש

.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה
אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
יתר  להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהֹוסיף
ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע זה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
על  החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה הּלבנה אה ׁשנת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק ועׂשרים להן ואחד סימן - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל  ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. קכ"א כ"א ְְֲִֶֶֶַַָֹי'
ׁשני  יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ּכלל, עׂשרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתׁשע

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות הּלבנה ׁשני עם ְְְְְִֵַַַַַָָָָֻהחּמה
אחד ·. זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְִֵֶֶֶָָָָּבין

עׂשר  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָותׁשעים
תקי"ט  ז' צ"א להם סימן - רגע ּוׁשלׁשים ואחד ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹחלקים

היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ּתקּופה ּוכׁשּתדע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָל"א.
על  ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע זה, מנין רגע מאֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחׁשב

רביע. ׁשהיא הּׁשנה ּבתקּופת ׁשּבארנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדר
ראׁשֹונה ‚. ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתקּופת

מאֹות  וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם יצירה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
וכן  תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים וארּבעים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּוׁשנים
קדם  מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ּבכל לעֹולם ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹהיא
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמֹולד

ֲִָחלקים.
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
לכל  רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹמאֹות

הּמחזֹור. סֹוף עד ּותקּופה, ְְֲַַַָָּתקּופה
חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם

ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּוברגע  ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ִִֶֶַַַָָָָָּתֹוסיף
הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה הּמנין, ּבֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּגיע

.Âהיּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְִִִֶֶַַַָָָמראין
מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור לענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָסֹומכין
ׁשחׁשּבֹון  לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני מעּברין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהן
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת הּוא ְְֱִִִִֵֶֶָָָָזה,
הראׁשֹון  החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּנתּבארּו
יֹום  וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהיתה

יֹום. ְִַּורביע
.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון

ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ּתקּופת  ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהאמּתי;
הּתקּופֹות  ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ּבזמּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹניסן
רביע  ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ּבחׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּיֹוצאין

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב למי ּבין ּגמּור, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָיֹום
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ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
החּמה ‡. קסא]ׁשנת בעמוד ערכו מחכמי [ראה יׁש - ְְֵֵֵַַַַָ

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיׂשראל
ׁשהּוא  מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע ְְִֵֵֵֶֶֶַָיֹום
ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ׁשהיא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹומר,

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהם ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹיׁש
וׁשּׁשים ·. וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ּורביע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹום
אחת  ּוׁשׁשעה וחמּׁשה מאֹות ּכמֹווארּבע חלקים, מֹונים ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות ּבאיזה וׁשבע אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לּתקּופה  מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ואיזֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָיֹום
סֹוף  עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ׁשאחריה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיה

ָָהעֹולם.
קסא]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו הּׁשעה [ראה היא , ְִִַַָָָ

לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו ׁשּתּכנס ערכו מּזל והחלק [ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קסא] ּבתחּלת בעמוד הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת ְְֱִִֶֶֶַַַַָטלה;

מּזל  ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת סרטן; ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמּזל
ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ּותקּופת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמאזנים;
לפי  יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה היתה ניסן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּותקּופת
ׁשעֹות  ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן מֹולד קדם זה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחׁשּבֹון

וארּבעים ּוׁשנים מאֹות בעמוד חלקים וׁשׁש ערכו [ראה ְְְְֲִִִֵֵַַָָ
תרמ"ב.קסא] ט' ז' סימנּה -ִָָ

ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר
עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים ערכו מחזֹור מחזֹורין [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ

קסא] אחת בעמוד ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתרצה,
ּכל  וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָוארּבע
הּכל  מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹהחלקים
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
ׁשנה  ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר ְְֲִִִֶַַַָָָָָחלקים;

יצא הּמחזֹור, מן ּבחדׁשראׁשֹונה ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְְִִִֶֶַַָָָָָָּתהיה
וׁשבע  יֹום ותׁשעים אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמחזֹור.
לידע  ּתרצה ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשעֹות
ּבּמחזֹור  וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּתקּופת
ׁשעה  הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּתה
מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבע
ימים  עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָּולכל
לכל  חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָואחת
ותׁשע  ימים ׁשבעה מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה;
והּׁשאר  חלקים, וארּבעים ׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
עׂשרה  ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשליכם
והּנׁשאר  חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹׁשעֹות
ׁשל  ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ְִִֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָאֹותּה
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָחׁשּבֹון
הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ְְֲֲִִִִַַַַַַַָּבחצי
ׁשעֹות  ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתּמּוז, ְְְֵֶֶַַַָָָָּותקּופת
ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ְְֱֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומחצה,
אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּותקּופת
טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ׁשעֹות, ְְְֵֵֵֵַַַַָָָֹּבׁשלׁש
ּבארּבע  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעׂשר אֹו אּלא אינּה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָלעֹולם
לידע  ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
- הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ּובאיזֹו הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאיזה
ׁשנה  עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָקח
ועׂשרים; ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל והׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתרצה,
וׁשנה  ׁשנה לכל קח ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָוהּנׁשאר
ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹיֹום
ּומן  הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹוהׁשל
ּבׁשּבת. אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשעֹות,

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולּמה ולאׁשר ניסן. ּתקּופת ּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשנת  ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? ְְְְִִִִֶֶַָָָֹמֹוסיפין

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַַָָָהיצירה
ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?

מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ
ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
מּיֹום  ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתהיה  ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָחמיׁשי;
ּוכׁשּתֹוסיף  חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּתקּופת
ּבארּבע  טבת ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליה
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹות
ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָּומחצה,

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ְְְֶֶַַַַָָָָועל
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשנים  וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ּובאיזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתהיה,
עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן עברּו ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּגמּורֹות
אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים סכּום על ְְְְִִִִִִֵַַַָָָותֹוסיף
מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ׁשלׁשים הּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹוהׁשל
ליֹום  יּגיע אם ניסן. חדׁש מראׁש למנֹותֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹּתתחיל
אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף לאו, ואם מּוטב; ְְְִִֵֵַָָָָהּתקּופה,
ואם  הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע עד הּמנין, על ימים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשה
אדר  חדׁש מראׁש למנֹות ּתתחיל מעּברת, הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּתהיה
החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו החׁשּבֹון, ׁשּיּגיע ולּיֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹׁשני;

הּתקּופה. ְְִֶַָּתהיה
.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ׁשנה  ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ּתׁשיעית ְְְְֲִִִִַַַַָָזֹו
הּימים  ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה לכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּתּקח
חמּׁשה  הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ּוׁשמֹונים; ְְְֲֲִִִִֵַָָָֹׁשמֹונה
חמּׁשה  נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָֹֹֹותׁשעים;
ניסן  חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹימים;
ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני הּתקּופה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
יֹום  ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, אחר יֹום ֲִִִִֶֶַַַַַַּתֹוסיף
ׁשמיני  ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת - ְְְְְְִִִִֵַַָָָָהּתקּופה
וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ניסן. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמחדׁש

.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה
אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
יתר  להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהֹוסיף
ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע זה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
על  החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה הּלבנה אה ׁשנת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק ועׂשרים להן ואחד סימן - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל  ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. קכ"א כ"א ְְֲִֶֶֶַַָֹי'
ׁשני  יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ּכלל, עׂשרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתׁשע

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות הּלבנה ׁשני עם ְְְְְִֵַַַַַָָָָֻהחּמה
אחד ·. זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְִֵֶֶֶָָָָּבין

עׂשר  ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָותׁשעים
תקי"ט  ז' צ"א להם סימן - רגע ּוׁשלׁשים ואחד ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹחלקים

היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ּתקּופה ּוכׁשּתדע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָל"א.
על  ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע זה, מנין רגע מאֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחׁשב

רביע. ׁשהיא הּׁשנה ּבתקּופת ׁשּבארנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדר
ראׁשֹונה ‚. ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתקּופת

מאֹות  וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם יצירה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
וכן  תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים וארּבעים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּוׁשנים
קדם  מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ּבכל לעֹולם ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹהיא
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמֹולד

ֲִָחלקים.
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
לכל  רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹמאֹות

הּמחזֹור. סֹוף עד ּותקּופה, ְְֲַַַָָּתקּופה
חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם

ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּוברגע  ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ִִֶֶַַַָָָָָּתֹוסיף
הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה הּמנין, ּבֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּגיע

.Âהיּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְִִִֶֶַַַָָָמראין
מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור לענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָסֹומכין
ׁשחׁשּבֹון  לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני מעּברין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהן
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת הּוא ְְֱִִִִֵֶֶָָָָזה,
הראׁשֹון  החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּנתּבארּו
יֹום  וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהיתה

יֹום. ְִַּורביע
.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון

ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ּתקּופת  ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהאמּתי;
הּתקּופֹות  ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ּבזמּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹניסן
רביע  ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ּבחׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּיֹוצאין

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב למי ּבין ּגמּור, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָיֹום
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
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ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר iciÎlrמּלהׁשאיר xii`a c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ יׁשאירּו ai)"לא ,h xacna)נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשי(r`.)ּבפרק לּיֹום ,(daxwdl)אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מןֿ ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר fh,הּבׂשר mixac) ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(cילין ֿ "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ֿ הּבׂשר ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמן
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my)והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגה(r`.)ּבכּמה .(gÎf)ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג ci)רגלים ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

.ËÎ¯ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÚ .ÊË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו g.)מה my)מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(ci ,fh.

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני ֿ יראּו eh)"ולא ,bk zeny)ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ֿ הלוּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי hi)את ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות onfd)"ּכל i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .(n`.)ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה חּיבים
יום שלישי ֿ חמישי כ "ט סיון ֿ א 'תמוז 

ְְִִַָָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ֿ הּבכֹור ְְְִִִִֶַַָָָאת
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ai,"לא mixac) ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

(fiספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ
ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,
ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ּבלא ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני

ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ֿ ׁשֹור ּבכֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז ֿ בכֹור אֹו ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, ֿ הּבהמה מן ּבכלֿׁשנה לנּו ֿ ׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכל
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

וצאן ּבקר ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" ֿ קדׁש יהיה העׂשירי הּׁשבט ּתחת ֿ יעבר אׁשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

(al ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,(bk.)מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין elk`lוזהּו icky oeeiky) ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfaֶָׁשּמא
(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין mbׁשהרי ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְֲִֵֵֶָָ
(ezaxwd iciÎlr mena `lyאּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה

יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ
חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ֿ מיהּמצוה ּכל ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים ֿ החטאים מן ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת ֿ נפׁש "ואם יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
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קנט oeiq g"k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר iciÎlrמּלהׁשאיר xii`a c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ יׁשאירּו ai)"לא ,h xacna)נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשי(r`.)ּבפרק לּיֹום ,(daxwdl)אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מןֿ ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר fh,הּבׂשר mixac) ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(cילין ֿ "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ֿ הּבׂשר ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמן
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my)והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגה(r`.)ּבכּמה .(gÎf)ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג ci)רגלים ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  סיון כ"ח שני יום

.ËÎ¯ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÚ .ÊË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו g.)מה my)מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(ci ,fh.

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני ֿ יראּו eh)"ולא ,bk zeny)ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ֿ הלוּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי hi)את ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
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ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות onfd)"ּכל i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .(n`.)ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה חּיבים
יום שלישי ֿ חמישי כ "ט סיון ֿ א 'תמוז 

ְְִִַָָ

ה'תשע"ה  סיון כ"ט שלישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ֿ הּבכֹור ְְְִִִִֶַַָָָאת
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ai,"לא mixac) ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

(fiספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ
ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,
ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ּבלא ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני

ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ֿ ׁשֹור ּבכֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז ֿ בכֹור אֹו ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תשע"ה  סיון ל' רביעי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, ֿ הּבהמה מן ּבכלֿׁשנה לנּו ֿ ׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכל
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

וצאן ּבקר ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" ֿ קדׁש יהיה העׂשירי הּׁשבט ּתחת ֿ יעבר אׁשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

(al ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,(bk.)מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין elk`lוזהּו icky oeeiky) ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfaֶָׁשּמא
(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין mbׁשהרי ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְֲִֵֵֶָָ
(ezaxwd iciÎlr mena `lyאּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תשע"ה  תמוז א' חמישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה

יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ
חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ֿ מיהּמצוה ּכל ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים ֿ החטאים מן ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת ֿ נפׁש "ואם יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
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fenzקס 'bÎ'a ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן
מעׂשה ּבּה ויהיה ֿ תעׂשה לא מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו
הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ב 'ֿ ג 'תמוז 

ְְְִַָָ

ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת יום

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו ֿ הּׁשנּיה את אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ֿ ּׁשאכל ׁשּמה ,ּכ ֿ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי ֿ נפׁש "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ֿ ידע ולא תעׂשינה לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ ֿ הּצאן מן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר ֿ הּכהן אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

ֿ ידע" לא giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מטו"ב סיון, בו כותב אודות עבודתו בבי"ס למלאכה בתור מדריך רוחני, 

ואשרי חלקו, כי כפי שקבלתי ידיעות מן הצד, נראה שינוי לטוב בהתלמידים מעת התחיל להתעסק 

בהנ"ל, הן בנוגע ללימוד והן בהנוגע לשמירת המצוות. ואף שמובן שאין זה מספיק עדיין, הרי כיון 

שניכרת הזזה לטוב, ורק כל התחלות קשות, בודאי ישתדלו הוא וחבריו בעבודה קדושה זו להיטיב 

המצב עוד יותר, וחפץ ד' בידם יצליח. ויה"ר שיוכלו תלמידיהם לשמש דוגמא למופת מתלמידי בי"ס 

חב"ד.

ב( בהתאם להנ"ל מובן ג"כ, שכיון שאין הקב"ה מקפח שכר כל ברי' ומדתו של הקב"ה מדה 

כנגד מדה - הרי עבודתו זו תוסיף גם הצלחה בהנוגע למעמדו ומצבו הוא, בשלשת הקוים תורה, עבודה 

ענין המצוות(. ובקביעות עתים שלו בלימוד תורת   - )שכוללת  וגמ"ח  )שתפלה כנגד קרבנות תקנום( 

הנגלה ותורת החסידות יראה הצלחה רבה, שבזמן מועט לפי ערך יצליח כבזמן מרובה ביותר, וכפירוש 

רבנו הזקן, אשר נעשים מוחו לבו זכים אלף פעמים ככה.

ג( מכל הנ"ל מובן ג"כ, שאין לבלבל ולגרום פיזור הנפש על מחשבות של נסיעות למקום אחר. 

ובפרט - אם הכוונה להשתלמות בתורה ועניני', התלוים בסייעתא דשמיא הבאה ע"י ענינים הגורמים 

לסייעתא דשמיא, שאין לך ענין גדול מזה מלהוציא יקר מזולל, וכדרז"ל על פ"ז. . .

בברכת הצלחה מופלגה בעבודה האמורה לעיל ומתוך שמחה וכמ"ש עבדו את ה' בשמחה.

מ. שניאורסאהן
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ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן
מעׂשה ּבּה ויהיה ֿ תעׂשה לא מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו
הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ב 'ֿ ג 'תמוז 

ְְְִַָָ

ה'תשע"ה  תמוז ב' שישי יום

ה'תשע"ה  תמוז ג' קודש שבת יום

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו ֿ הּׁשנּיה את אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ֿ ּׁשאכל ׁשּמה ,ּכ ֿ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי ֿ נפׁש "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ֿ ידע ולא תעׂשינה לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ ֿ הּצאן מן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר ֿ הּכהן אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

ֿ ידע" לא giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
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לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את היום והלילה, ל - 12 שעות יום, ו - 12 שעות לילה, בין בקיץ ובין בחורף, 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.
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.ÌÈ¯‰‰ ÏÎÂ (‰Î):לתבואה לבן שדות שם אשר

.ÔÂ¯„ÚÈ ¯„ÚÓ· שקורין ‡˘¯ מריש כמין היא
בלעז: È˘Â˙.פשויי''ר ¯ÈÓ˘ ˙‡¯È ‰Ó˘ ‡·˙ ‡Ï

שאיֿאפשר  למאכל תבואה לזרוע יתעסקו בהם כי
הדור  אותו כי לבז יהיו הגפנים אבל התבואה בלא
לשתות  ולא בתורה לעסוק אלי ישובו יחזקיהו של
שבע  באר ועד מדן בדקו בחלק כדאיתא היתה וכן יין
והיתר  איסור בהלכות בקי היה שלא איש מצאו ולא
כל  והיה אומר הוא הדור אותו ועל וטהרה וטומאה

שנאמר הוא וגו' כה)מקום אנשי (משלי העתיקו אשר
יהודה: מלך ˘Â¯.חזקיהו ÁÏ˘ÓÏ ‰È‰Â ירעו שם

שמן: מרעה ‚ÔÂÈÏ.בהמותיהם ·Ë¯Áמגילה:(‡)
.˘Â‡ בו הקורא אנוש כל ירוץ אשר כתב במכתב

כתב  ת''י וכן חכם אינו ואפילו שהוא כל אנוש אפי'
˘ÏÏ.מפרש: ¯‰ÓÏ כל את ולשלול סנחריב לבא

אחריו  נבוכדנצ' לבוז ולהחיש השבטים עשרת הון
ודורו: צדקיהו ÈÏ.את ‰„ÈÚ‡Â הימים (·) באותן גם

נאמנים  עדים שני פורענות אותו על יהויקים בימי
הכהן  אוריה עליהם לבא העתידה רעה לבשרם האחד

שנאמר יהויקים כו)שהרגו מתנבא (ירמיה היה איש וגם
על  ויתנבא היערי' מקרי' שמעיה בן אוריה ה' בשם

ירמיה: דברי כל את הזה המקום ועל הזאת העיר
.‰ÈÎ¯·È Ô· Â‰È¯ÎÊ ˙‡Â ישבו עוד לדריוש ב' בשנת

ירושלים ברחובות וזקנות ח)זקנים סימן (זכריה אוריה
תהיו  אוריה נבואת שתתקיים תראו אם לזכריהו
בשל  שהעדותי כשם זכריהו נבואת שתתקיים מצפים
עשרת  של לפורענותן עמוס וישעי'. עמוס סנחרב

יגלה גלה וישראל ז)השבטים לב)וישעיה(עמוס (לקמן

כשימלוך: חזקיהו של ·Ô.להבטחתו „Ï˙Â הוא (‚)
שהיה  שם על אל, עמנו הנביאה שקראה עצמו הבן
שבן  לומר וא''א כשימלוך חזקיה של בעזר הקב''ה
נבואה  נאמרה לאחז ד' בשנת שנינו שהרי הוא שני
להוולד  בנים שני וא''א פקח נהרג לאחז ד' ובשנת זו
מהר  שמו קרא אביו וישעיה זה אחר בזה אחת בשנה
ובן  רצין על לבוא העתידה פורענות שם על שלל
ותושבת  דוד מבית מלוכה ליטול באין שהיו רמליהו

חזקיהו: של „Ó˘˜.מלכותו ÏÈÁ ˙‡ ‡˘È ויעל („)
ויתפשה טז)דמשק ב ˘ÔÂ¯ÓÂ.:(מלכים ÏÏ˘ ˙‡Â

שלמנסר  עלה עליו הושע ומלך פקח שנהרג לאחר
ושוחד  מנחה לו ונתן עבד הושע לו ויהי אשור מלך

טז) ד'(שם בשנת היה אלה  כל שומרון שלל  הוא
לאחז:

cec zcevn
(‰Î).'ÂÎÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÎÂהנחרשים התבואה שדות  אבל  ר''ל 

מחרישה: ˘ÈÓ¯.בכלי ˙‡¯Èשם יגדל פן יפחדו לא ר''ל
תבואה: בלא להיות וא ''א הואיל  וזהו ˘Â¯.קוצים ÁÏ˘ÓÏ

יחושו ולא ברגליהם  וירמסו רצונם  ויאכלו שם ירעו  בהמתם
תבואה: הרבה  יגדל  ‡Â˘.(‡)כי Ë¯Á·זה שהיה לפי 

במעשה אנוש בחרט  זה שיכתוב לו אמר הנבואה במראה
לבד : הנבואה במראה ולא ˘ÏÏ.ממש ¯‰ÓÏלמלאות ר ''ל 

שמרון : של  הבזה  זמן בוא מהירות  ועל  דמשק מן השלל  זמן בוא מהירות  על  מורים  שיהיו באמרים אלהÈÚ‡Â„‰.(·)הגליון 
וחתומה כתובה שתהיה  העדים אלה עליו החתים  ר ''ל  נאמנים  עדים לי העדתי האלה הדברים שכתבתי  אחר  שאמר ישעיה דברי

בקרוב: תהיה שכן ‰Ô‰Î.בעדים ‰È¯Â‡:אחז בימי  שהיה כ''ג אוריה שהוא מחשוביÂ‰È¯ÎÊ.יתכן  אחד  שם  היה  שכן יתכן
שאמר ופירשו השני בית בתחילת שהיה  הוא וזכריהו יהויקים  בימי שניבא הוא שאוריה  אמרו וחז''ל ההוא, בזמן ירושלים 

זכריה : נחמות  נבואת שתתקיים לעדות תהיה  אוריה  פורעניות  נבואת  תתקיים  כאשר אשתוÂ‡˜¯·.(‚)המקום אל  קרב אח''ז
וכו ': ÂÎÂ'.ותהר ÏÏ˘ ¯‰Ó:הגליון דברי על  לאות Ú„È.(„)להיות Ì¯Ë·:ואמי אבי לקרוא  דעת  בו היה לא È˘‡.עדיין

קצר : מקרא והוא ישא  ‡˘Â¯.הנושא ÍÏÓ ÈÙÏ(יב (מ''ב וכו' ויתפשה דמשק  אל אשור מלך ויעל  כמ''ש ישללם הוא כי
אחז: בימי היו ושניהם השלל  וזהו  יז) (שם  מנחה  לו וישב  אשור מלך  שלמנאסר  עלה עליו ונאמר

oeiv zcevn
(‰Î).ÔÂ¯„ÚÈ ¯„ÚÓ·יעדר לא וכן חפירה בכלי  הנחפרים

ה): ברגל :ÒÓ¯ÓÏÂ.(לעיל  דריכה מל '‚ÔÂÈÏ.(‡)ענין הוא 
כב) (איוב תפשיט  ערומים ובגדי כמו סופו ע''ש ונקרא  מגילה 

אותו·Ë¯Á.והדומים: ויצר לו  ודומה וקולמוס  עט  ענינו
לב): (שמות מהירות:Á˘.בחרט תקרא‰.‰‡È·(‚)ענין כן

הנביא: ועושר:ÏÈÁ.(„)אשת  הון 
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âé éìùîdkÎfi
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:øñeîäë:øñçz íéòLø ïèáe BLôð òáNì ìëà ÷écö ¨«©¦À−Ÿ¥§´Ÿ©©§®¤−¤§¨¦´¤§¨«
i"yx

(ÊÈ).Ú¯· ÏÂÙÈ Ú˘¯ Í‡ÏÓ לו שאמר בלעם כגון
עצה  לבלק להשיא והרשיע האנשים עם לך הקב''ה

בחרב: נפל לכך Ù¯Ó‡.רעה ÌÈÂÓ‡ ¯ÈˆÂ משה זה
ÔÂÏ˜Â.(ÁÈ)רבינו: ˘È¯ פורע על באים וקלון דלות
ÙÏ˘.(ËÈ)מוסר: ·¯Ú˙ היא לאדם לו תאותו כשבאה

שערב  לפי מרע לסור כסיל תועבת ולכך לנפשו ערבה
תאותם: למלא נהיה È‰‰.להם תאוה אחר דבר הוה,

תאותו  ובהיות רצונו ישראל שיעשו מתאוה הקב''ה
למלאות  מרעתם שיסורו רשעים ותועבת לו ערבה באה

ÌÈÓÎÁ.(Î)תאותם: ˙‡ ÍÏÂ‰.ÌÈÏÈÒÎ ‰ÚÂ¯Â ,ÌÎÁÈ
רעים: לו להיות כסילים לו ירוצץ:ÚÂ¯È.המחבר

(‡Î).‰Ú¯ Û„¯˙ ÌÈ‡ËÁ רודפתו רשעתו רשע אדם
השמדו: ÏÈÁÈ.(Î·)עד ·ÂË ממונו ואת זכותו את

חילו  צפון כי לבניו מנחיל אינו חוטא אבל בניו לבני
על  מרדכי את אסתר ותשם שכתוב כמו לצדיק וממונו

המן: ¯‡˘ÌÈ.(Î‚)בית ¯È ÏÎÂ‡ במסורת ¯· ראיתי
חטף  וזהו קמצין רב ושלשה שלשים אוכל רב הגדולה

נקוד  שם ראיתי ואוכל במקף אוכל עם ומחובר קמץ
את  כמו לעילא וטעמו קטן) פתח שהוא סגול (ר''ל פתח

הטובות השנים אוכל מא)כל זה (בראשית נקודתו ולפי
אנשים  ניר ידי על לעולם באה תבואה הרבה פתרונו
תלמידים  ידי על יוצאה תורה הרבה כלומר דלים
שמפלפלים  פלפולם מתוך מהם למדין שרבותיהם

ÙÒ‰.בהלכה: ˘ÈÂ מן כלים שהם מהם הרבה ויש
ולענין  כשורה, נוהגין שאינן משפט לא בשביל העולם
מוציא  שאינו בעליה בשביל לוקה תבואה יש התבואה
פירשו  ורבותינו כמשפט, עניים ומתנות מעשרותיה
המות  מלאך של שלוחו על נספה ויש חגיגה, במסכת
אם  אבל זמנו הגיע שלא את וממית בשם שם שמחלף

לראשו: הפסוק סוף ענין אין הוא Í˘ÂÁ(Î„)כן
.ÂË·˘ יוצא בסופו שרואהו בנו את ששונא סופו

רעה: ÒÂÓ¯.לתרבות Â¯Á˘:מיסרהו לבקרים תמיד
(‰Î).Â˘Ù Ú·Â˘Ï ונכתב (סא''א שבע שיהא דומה

שבע:˙ÒÁ¯.תחתיו): שיהא דומה אינו

cec zcevn
(ÊÈ).Ú˘¯ Í‡ÏÓלרעה משלחו מדברי המשנה רשע שליח

ירפא אמונים מאנשי ציר אבל ההיא בהרעה יפול  בעצמו הוא
מה מצד חולשה  בדבר  יראה אם השליחות דבר את  עוד 

הלשון: במתק  מעותדים¯È˘.(ÁÈ)ירפאנה ובזיון עניות
התוכחות דברי בלבו  השומר אבל  המוסר המבטל  על  לבוא

הבריות: מן  È‰‰.(ËÈ)יכובד  ‰Â‡˙תאות נשברה כאשר 
תשכיל  אז  כי  המשכלת  לנפש תערב  אז הגוף בענייני  האדם 
הרע מן סרים  המה כאשר להם הוא  תעוב דבר הרשעים  אבל 
ויעשוה: לעבירה שיתאוו  יחפצו  יותר כי התאוה  מחסרון

(Î).ÌÎÁÈ: מהם ילמד  לכסיליםÚÂ¯Â‰.כי עצמו המחבר 
וגמולו מהם  ילמוד  כי עמהם  וירוצץ ישובר לרעים לו להיות 

לו: ¯Ú‰.(Î‡)ישיב Û„¯˙היא החטאים שעושים  הרעה
עליהם. תקטרג כי השמדם  עד אותם  ˆ„ÌÈ˜È.תרדף ˙‡Â:עליהם טובה יליץ כי  טוב שכר להם  ישלם הוא  הצדיקים  שעם הזכות 

(·Î).·ÂË:טוב ינחיל :ÏÈÁÈ.איש  לא לבניו ואפילו  לצדיק צפון הוא  החוטא עושר  אבל  בניו לבני  אף  ‡ÏÎÂ.(Î‚)נחלתו ·¯
מי יש וכ ''כ  יאכלום בו  עמלו לא אשר העשירים והנה תבואה  בשדה החורשים העניים חרישת  ע ''י לעולם  בא מאכל  הרבה

אחר: בעון הוא  ונתפס  בעבורו יומת אשר דבר עשה  לא  כי מות משפט  בלא העולם מכל נאסף מבנוÍ˘ÂÁ.(Î„)אשר המונע
בעונו: וימות  רעה לתרבות  יצא  סופו  כי תחשב  לשנאה הנה מוסר ר ''ל Â·‰Â‡Â.שבט  השחר בעת  מייסרו בנו  את  האוהב 

יחפוץ : אשר לכל  לנטותו  יוכל  עת הרשעיםÚ·Â˘Ï.(Î‰)בילדותו אבל הנפש  את  המשביע דבר ורקב  במעדנים  חפץ  אינו
למלאותה: עוד ויוכל שכיחא לבסימא  רווחא כי חסרה בטנו ותמיד  וערבים מתוקים מעדנים באכילת יתענגו

oeiv zcevn
(ÊÈ).Í‡ÏÓאליהם שלוח מלאך כמו  שליח  כג):ענין (יחזקאל

.¯ÈˆÂשולח בגוים וציר כמו שליח  ענין  הוא  א):גם  (עובדיה

(ÁÈ).Ú¯ÂÙ: בטול נהיתיÈ‰‰.(ËÈ)ענין כמו שבירה ענין
ח):ונחליתי מנחת˙Ú¯·.(דניאל לה ' וערבה כמו מתיקות ענין 

ג): בשבט ÚÂ¯È.(Î)(מלאכי תרועם כמו ורציצה שבירה ענין
ב):ברזל  הסתרה:ÔÂÙˆÂ.(Î·)(תהלים עושר:ÏÈÁ.ענין
(‚Î).¯Èניר לכם נירו כמו חרישה ד):ענין ¯‡˘ÌÈ.(ירמיה

ועני: רש עמיÙÒ‰.מלשון  אל נאסף אני  כמו מיתה ענין 
מט): הילדות˘Â¯Á.מונע:Í˘ÂÁ.(Î„)(בראשית ימי עניינו

הילדות וכן הבוקר שחר  מל ' והושאל הימים בתחילת שהוא 
הבל  יא):והשחרות (קהלת
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i"yx
.ÌÈ¯‰‰ ÏÎÂ (‰Î):לתבואה לבן שדות שם אשר

.ÔÂ¯„ÚÈ ¯„ÚÓ· שקורין ‡˘¯ מריש כמין היא
בלעז: È˘Â˙.פשויי''ר ¯ÈÓ˘ ˙‡¯È ‰Ó˘ ‡·˙ ‡Ï

שאיֿאפשר  למאכל תבואה לזרוע יתעסקו בהם כי
הדור  אותו כי לבז יהיו הגפנים אבל התבואה בלא
לשתות  ולא בתורה לעסוק אלי ישובו יחזקיהו של
שבע  באר ועד מדן בדקו בחלק כדאיתא היתה וכן יין
והיתר  איסור בהלכות בקי היה שלא איש מצאו ולא
כל  והיה אומר הוא הדור אותו ועל וטהרה וטומאה

שנאמר הוא וגו' כה)מקום אנשי (משלי העתיקו אשר
יהודה: מלך ˘Â¯.חזקיהו ÁÏ˘ÓÏ ‰È‰Â ירעו שם

שמן: מרעה ‚ÔÂÈÏ.בהמותיהם ·Ë¯Áמגילה:(‡)
.˘Â‡ בו הקורא אנוש כל ירוץ אשר כתב במכתב

כתב  ת''י וכן חכם אינו ואפילו שהוא כל אנוש אפי'
˘ÏÏ.מפרש: ¯‰ÓÏ כל את ולשלול סנחריב לבא

אחריו  נבוכדנצ' לבוז ולהחיש השבטים עשרת הון
ודורו: צדקיהו ÈÏ.את ‰„ÈÚ‡Â הימים (·) באותן גם

נאמנים  עדים שני פורענות אותו על יהויקים בימי
הכהן  אוריה עליהם לבא העתידה רעה לבשרם האחד

שנאמר יהויקים כו)שהרגו מתנבא (ירמיה היה איש וגם
על  ויתנבא היערי' מקרי' שמעיה בן אוריה ה' בשם

ירמיה: דברי כל את הזה המקום ועל הזאת העיר
.‰ÈÎ¯·È Ô· Â‰È¯ÎÊ ˙‡Â ישבו עוד לדריוש ב' בשנת

ירושלים ברחובות וזקנות ח)זקנים סימן (זכריה אוריה
תהיו  אוריה נבואת שתתקיים תראו אם לזכריהו
בשל  שהעדותי כשם זכריהו נבואת שתתקיים מצפים
עשרת  של לפורענותן עמוס וישעי'. עמוס סנחרב

יגלה גלה וישראל ז)השבטים לב)וישעיה(עמוס (לקמן

כשימלוך: חזקיהו של ·Ô.להבטחתו „Ï˙Â הוא (‚)
שהיה  שם על אל, עמנו הנביאה שקראה עצמו הבן
שבן  לומר וא''א כשימלוך חזקיה של בעזר הקב''ה
נבואה  נאמרה לאחז ד' בשנת שנינו שהרי הוא שני
להוולד  בנים שני וא''א פקח נהרג לאחז ד' ובשנת זו
מהר  שמו קרא אביו וישעיה זה אחר בזה אחת בשנה
ובן  רצין על לבוא העתידה פורענות שם על שלל
ותושבת  דוד מבית מלוכה ליטול באין שהיו רמליהו

חזקיהו: של „Ó˘˜.מלכותו ÏÈÁ ˙‡ ‡˘È ויעל („)
ויתפשה טז)דמשק ב ˘ÔÂ¯ÓÂ.:(מלכים ÏÏ˘ ˙‡Â

שלמנסר  עלה עליו הושע ומלך פקח שנהרג לאחר
ושוחד  מנחה לו ונתן עבד הושע לו ויהי אשור מלך

טז) ד'(שם בשנת היה אלה  כל שומרון שלל  הוא
לאחז:

cec zcevn
(‰Î).'ÂÎÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÎÂהנחרשים התבואה שדות  אבל  ר''ל 

מחרישה: ˘ÈÓ¯.בכלי ˙‡¯Èשם יגדל פן יפחדו לא ר''ל
תבואה: בלא להיות וא ''א הואיל  וזהו ˘Â¯.קוצים ÁÏ˘ÓÏ

יחושו ולא ברגליהם  וירמסו רצונם  ויאכלו שם ירעו  בהמתם
תבואה: הרבה  יגדל  ‡Â˘.(‡)כי Ë¯Á·זה שהיה לפי 

במעשה אנוש בחרט  זה שיכתוב לו אמר הנבואה במראה
לבד : הנבואה במראה ולא ˘ÏÏ.ממש ¯‰ÓÏלמלאות ר ''ל 

שמרון : של  הבזה  זמן בוא מהירות  ועל  דמשק מן השלל  זמן בוא מהירות  על  מורים  שיהיו באמרים אלהÈÚ‡Â„‰.(·)הגליון 
וחתומה כתובה שתהיה  העדים אלה עליו החתים  ר ''ל  נאמנים  עדים לי העדתי האלה הדברים שכתבתי  אחר  שאמר ישעיה דברי

בקרוב: תהיה שכן ‰Ô‰Î.בעדים ‰È¯Â‡:אחז בימי  שהיה כ''ג אוריה שהוא מחשוביÂ‰È¯ÎÊ.יתכן  אחד  שם  היה  שכן יתכן
שאמר ופירשו השני בית בתחילת שהיה  הוא וזכריהו יהויקים  בימי שניבא הוא שאוריה  אמרו וחז''ל ההוא, בזמן ירושלים 

זכריה : נחמות  נבואת שתתקיים לעדות תהיה  אוריה  פורעניות  נבואת  תתקיים  כאשר אשתוÂ‡˜¯·.(‚)המקום אל  קרב אח''ז
וכו ': ÂÎÂ'.ותהר ÏÏ˘ ¯‰Ó:הגליון דברי על  לאות Ú„È.(„)להיות Ì¯Ë·:ואמי אבי לקרוא  דעת  בו היה לא È˘‡.עדיין

קצר : מקרא והוא ישא  ‡˘Â¯.הנושא ÍÏÓ ÈÙÏ(יב (מ''ב וכו' ויתפשה דמשק  אל אשור מלך ויעל  כמ''ש ישללם הוא כי
אחז: בימי היו ושניהם השלל  וזהו  יז) (שם  מנחה  לו וישב  אשור מלך  שלמנאסר  עלה עליו ונאמר

oeiv zcevn
(‰Î).ÔÂ¯„ÚÈ ¯„ÚÓ·יעדר לא וכן חפירה בכלי  הנחפרים

ה): ברגל :ÒÓ¯ÓÏÂ.(לעיל  דריכה מל '‚ÔÂÈÏ.(‡)ענין הוא 
כב) (איוב תפשיט  ערומים ובגדי כמו סופו ע''ש ונקרא  מגילה 

אותו·Ë¯Á.והדומים: ויצר לו  ודומה וקולמוס  עט  ענינו
לב): (שמות מהירות:Á˘.בחרט תקרא‰.‰‡È·(‚)ענין כן

הנביא: ועושר:ÏÈÁ.(„)אשת  הון 

bi wxt ilyn - miaezk

âé éìùîdkÎfi

æé:àtøî íéðeîà øéöå òøa ìté òLø Càìîçé:ãaëé úçëBz øîBLå øñeî òøBt ïBì÷å Léøèéäåàz ©§¨´−̈¨¦´Ÿ§¨®§¦−¡¦´©§¥«¥´§−¨¥´©¨®§¥−©´©§ª¨«©£¨´
:òøî øeñ íéìéñk úáòBúå Lôðì áøòz äéäðëíéìéñë äòøå íkçé (íëçå) íéîëç-úà CìBä (êåìä) ¦−§¨¤¡©´§¨®¤§£©¬§¹¦¦À´¥¨«¥´¤£¨¦´¤§¨®§Ÿ¤−§¦¦´

:òBøéàë:áBè-ílLé íé÷écö-úàå äòø ócøz íéàhçáëìéç ÷écvì ïeôöå íéðá-éða ìéçðé áBè ¥«©© −¨¦§©¥´¨¨®§¤©¹¦¦À§©¤«À©§¦¬§¥«¨¦®§¨¬©¹©¦À¥´
:àèBçâë:ètLî àìa ätñð Léå íéLàø øéð ìëà-áøãëBøçL Báäàå Bðá àðBN BèáL CNBç ¥«¨−Ÿ¤¦´¨¦®§¥¬¦¹§¤À§´Ÿ¦§¨«¥´¦ −§¥´§®§¹Ÿ£À¦«£¬

:øñeîäë:øñçz íéòLø ïèáe BLôð òáNì ìëà ÷écö ¨«©¦À−Ÿ¥§´Ÿ©©§®¤−¤§¨¦´¤§¨«
i"yx

(ÊÈ).Ú¯· ÏÂÙÈ Ú˘¯ Í‡ÏÓ לו שאמר בלעם כגון
עצה  לבלק להשיא והרשיע האנשים עם לך הקב''ה

בחרב: נפל לכך Ù¯Ó‡.רעה ÌÈÂÓ‡ ¯ÈˆÂ משה זה
ÔÂÏ˜Â.(ÁÈ)רבינו: ˘È¯ פורע על באים וקלון דלות
ÙÏ˘.(ËÈ)מוסר: ·¯Ú˙ היא לאדם לו תאותו כשבאה

שערב  לפי מרע לסור כסיל תועבת ולכך לנפשו ערבה
תאותם: למלא נהיה È‰‰.להם תאוה אחר דבר הוה,

תאותו  ובהיות רצונו ישראל שיעשו מתאוה הקב''ה
למלאות  מרעתם שיסורו רשעים ותועבת לו ערבה באה

ÌÈÓÎÁ.(Î)תאותם: ˙‡ ÍÏÂ‰.ÌÈÏÈÒÎ ‰ÚÂ¯Â ,ÌÎÁÈ
רעים: לו להיות כסילים לו ירוצץ:ÚÂ¯È.המחבר

(‡Î).‰Ú¯ Û„¯˙ ÌÈ‡ËÁ רודפתו רשעתו רשע אדם
השמדו: ÏÈÁÈ.(Î·)עד ·ÂË ממונו ואת זכותו את

חילו  צפון כי לבניו מנחיל אינו חוטא אבל בניו לבני
על  מרדכי את אסתר ותשם שכתוב כמו לצדיק וממונו

המן: ¯‡˘ÌÈ.(Î‚)בית ¯È ÏÎÂ‡ במסורת ¯· ראיתי
חטף  וזהו קמצין רב ושלשה שלשים אוכל רב הגדולה

נקוד  שם ראיתי ואוכל במקף אוכל עם ומחובר קמץ
את  כמו לעילא וטעמו קטן) פתח שהוא סגול (ר''ל פתח

הטובות השנים אוכל מא)כל זה (בראשית נקודתו ולפי
אנשים  ניר ידי על לעולם באה תבואה הרבה פתרונו
תלמידים  ידי על יוצאה תורה הרבה כלומר דלים
שמפלפלים  פלפולם מתוך מהם למדין שרבותיהם

ÙÒ‰.בהלכה: ˘ÈÂ מן כלים שהם מהם הרבה ויש
ולענין  כשורה, נוהגין שאינן משפט לא בשביל העולם
מוציא  שאינו בעליה בשביל לוקה תבואה יש התבואה
פירשו  ורבותינו כמשפט, עניים ומתנות מעשרותיה
המות  מלאך של שלוחו על נספה ויש חגיגה, במסכת
אם  אבל זמנו הגיע שלא את וממית בשם שם שמחלף

לראשו: הפסוק סוף ענין אין הוא Í˘ÂÁ(Î„)כן
.ÂË·˘ יוצא בסופו שרואהו בנו את ששונא סופו

רעה: ÒÂÓ¯.לתרבות Â¯Á˘:מיסרהו לבקרים תמיד
(‰Î).Â˘Ù Ú·Â˘Ï ונכתב (סא''א שבע שיהא דומה

שבע:˙ÒÁ¯.תחתיו): שיהא דומה אינו

cec zcevn
(ÊÈ).Ú˘¯ Í‡ÏÓלרעה משלחו מדברי המשנה רשע שליח

ירפא אמונים מאנשי ציר אבל ההיא בהרעה יפול  בעצמו הוא
מה מצד חולשה  בדבר  יראה אם השליחות דבר את  עוד 

הלשון: במתק  מעותדים¯È˘.(ÁÈ)ירפאנה ובזיון עניות
התוכחות דברי בלבו  השומר אבל  המוסר המבטל  על  לבוא

הבריות: מן  È‰‰.(ËÈ)יכובד  ‰Â‡˙תאות נשברה כאשר 
תשכיל  אז  כי  המשכלת  לנפש תערב  אז הגוף בענייני  האדם 
הרע מן סרים  המה כאשר להם הוא  תעוב דבר הרשעים  אבל 
ויעשוה: לעבירה שיתאוו  יחפצו  יותר כי התאוה  מחסרון

(Î).ÌÎÁÈ: מהם ילמד  לכסיליםÚÂ¯Â‰.כי עצמו המחבר 
וגמולו מהם  ילמוד  כי עמהם  וירוצץ ישובר לרעים לו להיות 

לו: ¯Ú‰.(Î‡)ישיב Û„¯˙היא החטאים שעושים  הרעה
עליהם. תקטרג כי השמדם  עד אותם  ˆ„ÌÈ˜È.תרדף ˙‡Â:עליהם טובה יליץ כי  טוב שכר להם  ישלם הוא  הצדיקים  שעם הזכות 

(·Î).·ÂË:טוב ינחיל :ÏÈÁÈ.איש  לא לבניו ואפילו  לצדיק צפון הוא  החוטא עושר  אבל  בניו לבני  אף  ‡ÏÎÂ.(Î‚)נחלתו ·¯
מי יש וכ ''כ  יאכלום בו  עמלו לא אשר העשירים והנה תבואה  בשדה החורשים העניים חרישת  ע ''י לעולם  בא מאכל  הרבה

אחר: בעון הוא  ונתפס  בעבורו יומת אשר דבר עשה  לא  כי מות משפט  בלא העולם מכל נאסף מבנוÍ˘ÂÁ.(Î„)אשר המונע
בעונו: וימות  רעה לתרבות  יצא  סופו  כי תחשב  לשנאה הנה מוסר ר ''ל Â·‰Â‡Â.שבט  השחר בעת  מייסרו בנו  את  האוהב 

יחפוץ : אשר לכל  לנטותו  יוכל  עת הרשעיםÚ·Â˘Ï.(Î‰)בילדותו אבל הנפש  את  המשביע דבר ורקב  במעדנים  חפץ  אינו
למלאותה: עוד ויוכל שכיחא לבסימא  רווחא כי חסרה בטנו ותמיד  וערבים מתוקים מעדנים באכילת יתענגו

oeiv zcevn
(ÊÈ).Í‡ÏÓאליהם שלוח מלאך כמו  שליח  כג):ענין (יחזקאל

.¯ÈˆÂשולח בגוים וציר כמו שליח  ענין  הוא  א):גם  (עובדיה

(ÁÈ).Ú¯ÂÙ: בטול נהיתיÈ‰‰.(ËÈ)ענין כמו שבירה ענין
ח):ונחליתי מנחת˙Ú¯·.(דניאל לה ' וערבה כמו מתיקות ענין 

ג): בשבט ÚÂ¯È.(Î)(מלאכי תרועם כמו ורציצה שבירה ענין
ב):ברזל  הסתרה:ÔÂÙˆÂ.(Î·)(תהלים עושר:ÏÈÁ.ענין
(‚Î).¯Èניר לכם נירו כמו חרישה ד):ענין ¯‡˘ÌÈ.(ירמיה

ועני: רש עמיÙÒ‰.מלשון  אל נאסף אני  כמו מיתה ענין 
מט): הילדות˘Â¯Á.מונע:Í˘ÂÁ.(Î„)(בראשית ימי עניינו

הילדות וכן הבוקר שחר  מל ' והושאל הימים בתחילת שהוא 
הבל  יא):והשחרות (קהלת
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nei`קעב zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב: עמוד עז dôebדף LéîLz àä ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¨©§¦¨

éepò éø÷éà,מניעתו ולא עינוי, נקרא עצמו התשמיש הרי -áéúëc עם שכם במעשה ¦§¥¦¦§¦
ב)דינה לד äpòéå'.(בראשית dúà ákLiå':הגמרא déì,מתרצת øîàאףíúä ©¦§©Ÿ¨©§©¤¨¨©¥¨¨

úBøçàהכוונה úBàéaî dpéòL ממנה נמנע שוב לו, והתאוותה עליה שבא שלאחר - ¤¦¨¦¦£¥
הימים. בשאר

הכפורים: ביום רחיצה דיני בענין õBçøìברייתא øeñà ,ïðaø eðzאפילוúö÷î ¨©¨¨¨¦§¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

]הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'[.

שלום וברכה!

כמה  על  מענה  ימצא  בו  מכתבי  קבל  בינתים  ובטח  סיון,  מיו"ד  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

מהשאלות שלו, ותחלת מכתבי זה היא נקודה כללית רובא דרובא המכתבים שלהם הם מלאים תוכן 

איך שקשה וכמעט אי אפשר לסדר ישיבה במקומם כו' וכמו שכתב במכתבו הקודם, הנה זה למרות 

מופלגה,  הצלחה  ראו  ישראל  מבני  בחירה  תלוי  הי'  שלא  הדברים  שבכל  איך  גלוים  מופתים  שראו 

ואם היו קישויים ה"ז רק באותן הנקודות שהיתה יד בני ישראל בכלל ובפרט אנ"ש שיש להם בחירה 

פ'  בלקו"ת  וכמבואר  הבחירה האמיתית  הוא מקום  )שרק שם  בדוגמא שלמעלה  כיון שהם  חפשית 

אמור לח: בביאור עה"כ הן האדם הי' כאחד ממנו(, הרי שם נמצאו העלמות והסתרים וכו'...

שצריך  פשוט  הנה  סקול  בהדעי  רק  להסתפק  או  לקטנים  ת"ת  לעשות  אם  לשאלתם  בנוגע 

ובפרט שבספק הדבר אם אפשר שתהי' מספקת כמות המבקרים בהדעי  ג"כ,  לעשות ת"ת לקטנים 

סקול אם לא ע"י שיקרבו את הנערים בחינוכם מקודם בת"ת וחדרים...

בהנוגע לשיתוף פעולה עם אברכים מישיבה אחרת או עם אנשים מחוג אחר שעד עתה הנה 

נהגו אתם ברצו"ש, הנה אף שידוע ההנהגה שצריך לקבל את כל אחד בספ"י וצריך לנצל את כחותיו של 

כאו"א בכרם חב"ד ככל האפשרי אפילו מאלו שאינם מחב"ד אבל בענין עשיית שותפות גמורה ובמילא 

יש להשותפים דיעה גמורה ולעתים גם דיעה מכרעת, הנה יש להזהר בזה ביותר וביותר ובפרט במדינה 

]...[ שתלוי בזה גם קידוש ליובאוויטש כו' ומובן שכל הנ"ל אינו שייך להענין דקליטת תלמידים גם 

מחוגים הנ"ל ואין הדבר אמור אלא בכאלו שיחוו דיעה.

מובן שאין לעשות בבנין הישיבה ענינים של מפלגה איזה שתהי' אף שלאידך גיסא אין מענינם 

לבדוק את אלו הבאים אליהם להתפלל או ללמוד אם שייכים הם להמפלגה, אבל הבנין וכל הענינים 

הקשורים בו הם על מפלגתי כמובן.

וה"ה בנוגע להנוסח, פשוט שבבנין ישיבה שעל שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

נוסח התפלה צ"ל נוסח שלו, ואין בזה שום פגיעה בכבודו של מי שהוא כי לכל אחד מובן הענין דהגם 

לכבוש את המלכה עמי בבית, וכיון שנקרא הבנין והישיבה ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר צ"ל מתאים אליו, 

אבל לאידך גיסא אין הם מחוייבים לבדוק את כאו"א באיזה נוסח מתפלל כו' ובמילא מובן גם כן 

שאם בדרך ארעי ירד מי לפני התיבה ויתפלל נוסח אחר הרי אין זה ענין למלחמה.

כנ"ל הנני כופל עוד הפעם שיש לקלוט תלמידים להישיבה אף אם חוששים הם שהתלמידים 

ישארו רק באופן זמני כי נוסף ע"ז שאם ישפיעו על התלמידים כדבעי ישארו בקביעות עכ"פ רובם, הנה 

גם בשביל השפעה ביר"ש טהורה באופן זמני כדאי הדבר.

והחסרון  גדול מזה שהם רואים שאפשר להצליח  ביותר  בהנוגע לסיום מכתבו שצער אנ"ש 

ולא  ל]אוסטרליא[  כיון שההשגחה העליונה הביאה דוקא אותו  שאין אנשים המתאימים לזה, הנה 

ברור הדבר שיש היכולת ביד אנ"ש הנמצאים ב]אוסטרליא[  אחרים והראתה מופתים גלוים... הנה 

לעשות ככל הדרוש, ויה"ר מהשי"ת שיוציאו יכולת זו מהכח אל הפועל ושיהי' זה בהקדם ובנקל.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט ופ"ש כהדו"ש.
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gwndìLaïéøðéc äL,m` gwnd inc z` xeq`l xkend xcpy dne ¦§Ÿ¨¦¨¦

m` gwnd z` xeq`l gweld xcpy dn oke ,rlqn zegta xekni
z` zepyl df z` df fxfl `l` ,epeekzp `l ,lwyn xzeia edgwi

:xcpd lg `l ,excpy dnl epeekzp `l mdipyy oeike ,mzrc
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m` xifp ipixd exagl cg` xn`e ,mcbpk mc` `ae jxca mikldn
,ipelt eze` epi` `ed m` xifp ipixd xn` exage ,ipelt yi` `ed

dfa mi`pz ewlgp(d"n d"t xifp)oetxh iax xaeqe xifp mdn cg` m`
y.øéæð ïäî ãçà ïéà íìBòìdcedi iax yxite(:hi lirl)enrh z` §¨¥¤¨¥¤¨¦
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mey `ll zexifp envr lr lawny eixaca xxane yxtn m` wx

mipyay oeike ,i`pzlr dzid zexifpd zlaw ,jxca mikldn eidy
s` lr zexifp dlg `l ,ipelt epi` m` e` ipelt `ed m` i`pz ici
ixcp dxizdy dpyndy d`iyp dcedi 'x xaeqe .mdipyn cg`
lr mpewa xeq`l xyt` i` mixcpa mbe ,oetxh iaxk `id oifexif
dyrp mpewd oifexif ixcpay oeike ,d`ltd jixvy oeik i`pz ici
xqe` gwelde xigna zegti m` envr lr xqe` xkendy ,i`pza
lr miwlegd minkg itl la` .xcpd lg `l ,siqei m` envr lr
`ed m` s` xcpd lg ,d`ltd jixv oi`y mixaeqe oetxh iax
inc eilr exq`i rlqn zegta xkend xekni m`e ,i`pz lr dyrp
.gwnd z`pd eilr xq`iz lwyn xzeia dpwi gweld m`e ,gwnd

:xg` ote`a dpynd z` yxtn `ax
øîà àáø,àîéz eléôàk dpyndy xn`z m` elit` -ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

lr zexifp lawle xecpl xyt`y mixaeqe ,oetxh iax lr miwlegd
epeekzp `ly iptn mixzen oifexif ixcpy x`al xyt` ,i`pz

,dpynd oeyln `ax z`f wiicne .xcpa mnvr lr xeq`léðz÷ éî¦¨¨¥
dpyna aezk ike -eöø ïäéðL'evxzpy ,'mixpic dyelyaseqal §¥¤¨

dligzay s`y rnyn dide ,mixpic dylya gwnd z` miiwl
,rlqn zegti m` gwnd inc envr lr xeq`l dzid xkend zrc
,lwy lr siqei m` gwnd z` envr lr xeq`l dzid gweld zrce
lg `l ,mixpic dylya mgwn miiwl evxzp seqa m` mewn lkn
`l xcpdy oetxh iaxk dpynd z` yxtl migxken epiide ,xcpd
.xexa ote`a xac mnvr lr exq` `le i`pz lr excpy meyn lg

`ldïéöBø ïäéðL''mixpic dylyaéðz÷did seq cre dligzny , §¥¤¦¨¨¥
ick xcp xkendy `l` ,mixpic dylya gwnd miiwziy mpevx

xkend z` fxfl ick xcp gwelde minc siqeiy gweld z` fxfl
.llk mpewa mnvr lr xeq`l mzpeek oi` la` ,eincn zegtiy

ly xzidd llka `ed m` ea wtzqdl yiy ote` d`ian `xnbd
:oifexf ixcp

éMà áøì àðéáø déì øîàm` ,Bì øîàmikqn `edy gwell xkend ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©
a wx el xeknléôèxzeia -òìqî,lr xq`e ,mixpic yng epiidc §¥¦¤©

,mixpic yngn zegta xekni m` gwnd inc z` xkend envr
äläågweld -øîàa wx zepwl mikqn `edyøéöazegta- §©¨¨©§¦

ì÷Mîz` gweld envr lr xq`e ,cg` xpic epiidc ,m` gwnd ¦¤¤
df ote`a m`d .cg` xpicn xzei mlyiéåä àøãðlibx xcpk epic- ¦§¨¨¥

,lecb dk `ed xkende gweld oevx oia yxtddy oeik ,lgy
dvex gwelde ,mixpic yng gwnd inca lawl dvex xkendy
oi`y ,fxfl ick `le excp `weecay xnel yi ,cg` xpic wx zzl
zeezydl miaexw mdy mewna `l` dfl df fxfl dpewe xken jxc
oevxl xkend oevx oia yxtddy mewna la` ,gwnd inc lr
,gwnd xign lr zeezydl elkeiy xazqn `l lecb `ed gweld

Bàok it lr s`yéåä ïéæeøæ.milg mpi`y oifexf ixcpk epic - ¥¦¨¥
:wtqd z` hyet iy` ax

déì øîà,`piaxl iy` axàðéðzepipyy dnn z`f heytl yi - ¨©¥¨¦¨
onwl dpyna(:bq),áøñî äéäxivtn -Bìöà ìëàiL Bøéáça ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§

xcpe ezpnfdl dvxzp `l exiage ,eziaa-Eúéa íðB÷ Bì øîàå§¨©¨¥§
ñðëð éðàLsiqede ,myl qpk` m` oaxwk ilr xeq` didi jzia - ¤£¦¦§¨
mpew xcpeíòBè éðàL ïðBö útéèdxeq` didz jly opev ztih - ¦©¥¤£¦¥
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envr lr xeq`läiúLe äìéëàzepridl dvx `l ik ,oinfnd mr £¦¨§¦¨
zial qpkidl envr lr xeq`l oeekzp `l la` ,oinfnd zxvtdl

.opev ztih merhle oinfnd
,iy` ax jiynnéànàåon opev ztih zezyl xcepl xzen recn - §©©

,oinfndøîà÷ ïðBö útéè àäåztih elit` envr lr xq` ixde - §¨¦©¥¨¨©
oinfndy ,onfende oinfnd oevx oia lecb yxtd yi ok m`e ,opev
dvex epi` onfend eli`e dnily dcerq lek`le `eal epinfd

.opev ztih elit` epnn zezylàlàyiy elit`y o`kn gken ¤¨
onfenl oinfnd oevx oia lecb yxtdéëä Léðéà éòzLîmc` ipa- ¦§¨¥¦¦¨¦

oi` oinfnd ixacn eixac onfend wigxdy s`e ,jk xacl milibx
ea xivtdl wiqtiy exiag z` fxfl `l` ,envr lr xeq`l ezpeek

c ,dfn cnlpe .enr cerql `ealénð àëä`ly xne` xkendy ¨¨©¦
s` ,cg` xpic lr siqei `ly xne` gwelde mixpic yngn zegti

mewn lkn ,dfn df mdixac miwigxnyéëä Léðéà éòzLîipa - ¦§¨¥¦¦¨¦
.df z` df fxfl `l` xcpl mzpeek oi`e ,jk xacl milibx mc`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  ויזכרו  שיחיו,  וזוגתו  עבורו  ברכה  בקשת  לי  נמסר 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וזכות ימים האלו ימי פרשת שלח וגמרה - פרשת ציצית - דזהיר 

הבשך מעבוד המא

oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtmixcp
.ïéøðéã äùìùá ïéöåø íäéðùeit did `l - rlqd on el zget epi`y raypd df ,xnelk

oziy exiag z` fxfl - ok xcp ikdl `l` ,melk rlqd on el zegti `ly jkl oiey eale

b eleale eit did `l - lwyn xzei el ozil `ly raypy dfe .`al dvex `ed oixpic '

jkitle ,oixpic 'ba el oziy - xcp jkl `l` ,xzei ozi `ly ezrca did `ly ,oiey

.oixzen'îâ.àðú ïàî."minkg exizd"ø'
.øéæð ïäî ãçà ïéà øîàã àéä äãåäé`knq `lc

elz `l` ,zexifp myl ynn ediizrcozexifp

ikdl ,oiey eale eit did `le ,ocbpk `ay dfa

ediizrc `knq `l p"d .xifp mdn cg` oi`

ick dixagc `zrc` cge cg lkc ,xcpd zrya

efxflopax i`c .ikdl miey eale eit 'id `le ,

`lc b"r` ixn`c ,dcedi 'xc dilr ibiltc

dlzc ,xifpa ynn xcep zeidl ediizrc `knq

eniiwzpy eze` xifp ied - xg`a zexifp,eixac

p"dediizrc `knq `lc ab lr s`,odit xeac`

opixn`c ,mixeq` - fxfl `l` epeekzp `ly

zegti `l dfc ediizrc `knq i`ce excpyk

odit ixde ,lwy lr siqei `l dfe rlqnoale

.xeq`e ,miey.ïðáø àîéú 'éôà øîà àáøibiltc

.dcedi 'xc dilr.åöø ïäéðù éðú÷ éîipzw i`c

ded - ikddylya dlgza evx odipy :rnyn

,oivex oi` xcpd zrya eiykr `l`e ,oixpic

ediizrc `knq `l`oale odite ,odit xeac`

.ied `ilrn xcpe ,miey.ïðú ïéöåø:rnync

inp odipy izk`e oixpic 'ba oivex eid `xwirn

elit` jkld - oiey oale odit did `le ,oivex

.odipy epeekzp df z` df fxfl icke ,oixzenc ecen opaxøîåà äìäå òìñî éôè åì øîà
.ì÷ùî øéöáixacc oeik ,lwy lr siqen epi`y xne` dfe rlqn zget epi`y xn`c `kid

ixcpc opixn` - oixpic dylyl oiaexw mdipyrlqn ith xn`c oeik ,`kd la` .eed oifexf

`zydc ,"lwyn zegt dhext lr jl siqen ipi`y mpew" xne` dlde ,dhext epiidc -

iwgxnoifexifc - `l e` ,mixeq`e ,ied `xcp - ikd iwiicc oeik ,oixpic dylyn ediizlin

?ded.áøñî äéä.hrn elv` lek`l exivtn didy.ñðëð éðàù êúéá íðå÷`ly xcpy

.ezial qpki.íòåè éðàù ïðåö úôéèå.melk elv` lek`l `lyìåëàìå åúéáì ñðëéì øúåî
.ïðåö úôéè åðîéä úåúùìå àòîé÷.daexn dlik` `l la`.äæ ïååëúð àìù`l` ,axqnd

dizy `idy ,df oeekzp `l opev ztih oeyle .daxd elv` cerqiy ,daexn dlik` meyl

.zhren.øîà÷ ïðåö úôéè àäå.zhren dlik`e zhren dizy rnyncéòúùî àìà
.éëä ùéðéàepi`y df xcp ike ,oeekzn dlik`l i`ce - enr lk`i (opev ztih) xn` ikc

.opev ztih zezyl xzen ikdle ,oeekzp daexn dlik`l i`ce - opev ztih enr mrehð"ä
.éëä ùéðéà éòúùîzegt dhext lr siqen epi`y xne` - oixpic dyly ozil oeekzp ikc

.lwyn xivae rlqn ith xn`c elit`e ,eed oifexf ixcp mlerle .lwyn
éî
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íäéðù.oixpic dylya oivexfxfl `l` excpa oeekzp `le ,dylyl ezrc did xkendy

,dylyl oeekzp gweld oke .dylyl mikqiye oixpic 'a xn`y ezrc lr cenri `ly gweld

,oixpic drax` xn`y ezrc lr cenri `le jkl mikqiy xkend fxfl `l` oeekzp `le

exwin `l d"yne ,jka gwele xken ly okxcy itl `zlnc `nrhe .`xcp liig `l d"yne

alay mixac.ïðéñøâ:inlyexia'x xn`

la` ,oicinrn oi`ya `nizc `cd :`xirf

oi`ya yexit .mkg xzid oikixv oicinrna

`weca excp `ly xne`y - mdixac oicinrn

`wecay xnel ,odixac oicinrn la` .fxfl `l`

excp-l"nw i`n :ipira dywe .mkg xzid oikixv

!'ek oivex mdipy :ipzwc ,`id oizipzn ?`xirf

oivexc l"nwc :l"pe,evx `le ,xn`w `xwirn

did :mzd 'iqxb ez .`xnba opixhe opilwyck

lhay oeik ,cinrn oi` df lv`e ,df lv` cinrn

df lv`-utg xken did :t"de .df lv` lha

"rlqd on mkl zget ipi`y mpew" xn`e mipyl

exiagle `weca mdn cg`l xecil ezrca dide

df lv` lhay oeik ,fxfl ick-.df lv` lha

dylyl did ozrce oicinrn oi`yac ,d`xpe

gwele dylyn zegta epzil leki xken ,oixpic

zernyny oeiky .dylyn xzei ea ozil leki

'bl mala enikqdy t"r` ,fxfl `l` epi` xcpd

mixpic-xkend oi` edine .eed alay mixac

ea ozil i`yx gweld `le lwya epzil i`yx

.jkl `l` epi` mixcp zernyn xwir ixdy ,rlq

liig `l `peeb i`d ika elit`c xn`c o`n `ki`e

ediixcp.àéðú:oizlknc `ztqezaxcep mc` `di `ly oipn ,oixzen exn`y mixcp s`

olhal ick mda-"exac lgi `l" l"z-c"ta l"fna m"xd d`iad .oileg eixac dyri `l

) mixcp zekldnc 'kld(.'îâ.d`ltdl `l` zexifp dpzip `ly itlmixcpl d"de

mxcp elzy gwele xken jkld .i`pz `la lawi k"` `l` liig `lc ,zexifpl ywzi`c

ediixcp iliig `l - m`pz lr exary t"r` ,i`pza.àáøipzw in opax `niz elit` xn`

.evx mdipyenyy meyn `l` ,`id d`ltd meyn e`l - oifexif ixcpc oizipznc ,xnelk

?seqal evxy ezernyn `diy "evx" ipzw inc .fxfl `l` `weca excp `ly mzrc minkg

'ipznc `nrhc `xwirn c"qc i`nl :il `iywe .seq cre dlgzn rnync ,ipzw oivex mdipy

,xn`w seqal evxe ,oixpic dylya mivex mdipy ipznl dil dnl ,`ed d`ltd meyn

- rlq gwel ea ozpy e` lwya xken epzp elit` ?oixpic dylya xknd miiwzpy xnelk

`pzc :ipira d`xpe !e`l m` legi m` xacd xxazn did `l oxcp zryay oeik ,lha oxcp

yi` dfy xifp ipixd" mdn cg` xn`e jxca oikldn eidy mipya `iran `lc ;ipzw `zeax

,oetxh iax meyn dcedi iaxk xifp mdn cg` oi`c - "epi`y xifp ipixd" exiag xn`e "ipelt

v` lhay oeike ,mdipy lr zexifp legl xyt` i`y itl mzexifp legz `ly `ed oic mzdcl

`pzl dil `hiyt `peeb i`d ike .dlhal zexifp dzvi dpey`x dryny ,df lv` lha df

,mdipy lr lg xcpd `diy xyt`y ,gwele xkena elit` `l` .d`ltd ied `lc 'ipznc

l"nw ,`ixwn d`ltd `peeb i`d ikc `"cqe .e`pz lr xar cg` lky `vnpe ,oixpic dylya evxy - did jk k"b seqale.øîà.rlqn ith diljl zget ipi`y mpew" el xn`y ,xnelk

- "dhext zegt lwy lr jl siqen ipi`y mpew" xn` gwele "dhexte rlqd onàøãð?ied oifexf e` ieddil xn` `"l .fxfl `le ,excp `weca `weicl i`d ilek zegpc oeik :xninl `ki`c

xcp `weca i`d ilek iwgxnc oeik opixn` in - xpic on xzei ea ozi `ly ,lwy on xiva jci` dil xn`e ,oixpic yngn el zegti `ly xn`y ,rlqn ith:?àìùmyl `l` df oeekzp

.dizye dlik``kd .xcp `weca e`lc opixn` d"t` - opev ziizye lbxd zqixc elit` envr lr xq` ixdy ,lk`iy exiag dvex didy dnn daxd wgxzpye ,`weicl zigpc b"r` ,`nl`
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc mixcp(oey`x meil)

y migipn ep`y oeikíäéðL-gweld mbe xkend mbïéöBømiiwziy §¥¤¦
gwndìLaïéøðéc äL,m` gwnd inc z` xeq`l xkend xcpy dne ¦§Ÿ¨¦¨¦

m` gwnd z` xeq`l gweld xcpy dn oke ,rlqn zegta xekni
z` zepyl df z` df fxfl `l` ,epeekzp `l ,lwyn xzeia edgwi

:xcpd lg `l ,excpy dnl epeekzp `l mdipyy oeike ,mzrc

àøîâ
,dpyna epipy'eë íéîëç eøézä íéøãð äòaøàdpynd dyxite , ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦

.oifexf ixcp ,mday oey`xd z`
:xzidd mrha dpc `xnbd

äãeäé éaøc déîMî ïì zøîà ,énà éaøì ìnî øa àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨©©¨§©¦©¦¨©§§¨¦§¥§©¦§¨
äàéNð,íéøãð äòaøà àpz ïàîixcp oic z` dpyy `pzd edin - §¦¨©©¨©§¨¨§¨¦
,oifexfàéä äãeäé éaø,íeMî øîàcmya-ïBôøè éaøeidy mipya ©¦§¨¦§¨©¦©¦©§

m` xifp ipixd exagl cg` xn`e ,mcbpk mc` `ae jxca mikldn
,ipelt eze` epi` `ed m` xifp ipixd xn` exage ,ipelt yi` `ed

dfa mi`pz ewlgp(d"n d"t xifp)oetxh iax xaeqe xifp mdn cg` m`
y.øéæð ïäî ãçà ïéà íìBòìdcedi iax yxite(:hi lirl)enrh z` §¨¥¤¨¥¤¨¦

,oetxh iax lyäàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL éôìdlg zexifpy §¦¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨
mey `ll zexifp envr lr lawny eixaca xxane yxtn m` wx

mipyay oeike ,i`pzlr dzid zexifpd zlaw ,jxca mikldn eidy
s` lr zexifp dlg `l ,ipelt epi` m` e` ipelt `ed m` i`pz ici
ixcp dxizdy dpyndy d`iyp dcedi 'x xaeqe .mdipyn cg`
lr mpewa xeq`l xyt` i` mixcpa mbe ,oetxh iaxk `id oifexif
dyrp mpewd oifexif ixcpay oeike ,d`ltd jixvy oeik i`pz ici
xqe` gwelde xigna zegti m` envr lr xqe` xkendy ,i`pza
lr miwlegd minkg itl la` .xcpd lg `l ,siqei m` envr lr
`ed m` s` xcpd lg ,d`ltd jixv oi`y mixaeqe oetxh iax
inc eilr exq`i rlqn zegta xkend xekni m`e ,i`pz lr dyrp
.gwnd z`pd eilr xq`iz lwyn xzeia dpwi gweld m`e ,gwnd

:xg` ote`a dpynd z` yxtn `ax
øîà àáø,àîéz eléôàk dpyndy xn`z m` elit` -ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

lr zexifp lawle xecpl xyt`y mixaeqe ,oetxh iax lr miwlegd
epeekzp `ly iptn mixzen oifexif ixcpy x`al xyt` ,i`pz

,dpynd oeyln `ax z`f wiicne .xcpa mnvr lr xeq`léðz÷ éî¦¨¨¥
dpyna aezk ike -eöø ïäéðL'evxzpy ,'mixpic dyelyaseqal §¥¤¨

dligzay s`y rnyn dide ,mixpic dylya gwnd z` miiwl
,rlqn zegti m` gwnd inc envr lr xeq`l dzid xkend zrc
,lwy lr siqei m` gwnd z` envr lr xeq`l dzid gweld zrce
lg `l ,mixpic dylya mgwn miiwl evxzp seqa m` mewn lkn
`l xcpdy oetxh iaxk dpynd z` yxtl migxken epiide ,xcpd
.xexa ote`a xac mnvr lr exq` `le i`pz lr excpy meyn lg

`ldïéöBø ïäéðL''mixpic dylyaéðz÷did seq cre dligzny , §¥¤¦¨¨¥
ick xcp xkendy `l` ,mixpic dylya gwnd miiwziy mpevx

xkend z` fxfl ick xcp gwelde minc siqeiy gweld z` fxfl
.llk mpewa mnvr lr xeq`l mzpeek oi` la` ,eincn zegtiy

ly xzidd llka `ed m` ea wtzqdl yiy ote` d`ian `xnbd
:oifexf ixcp

éMà áøì àðéáø déì øîàm` ,Bì øîàmikqn `edy gwell xkend ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©
a wx el xeknléôèxzeia -òìqî,lr xq`e ,mixpic yng epiidc §¥¦¤©

,mixpic yngn zegta xekni m` gwnd inc z` xkend envr
äläågweld -øîàa wx zepwl mikqn `edyøéöazegta- §©¨¨©§¦

ì÷Mîz` gweld envr lr xq`e ,cg` xpic epiidc ,m` gwnd ¦¤¤
df ote`a m`d .cg` xpicn xzei mlyiéåä àøãðlibx xcpk epic- ¦§¨¨¥

,lecb dk `ed xkende gweld oevx oia yxtddy oeik ,lgy
dvex gwelde ,mixpic yng gwnd inca lawl dvex xkendy
oi`y ,fxfl ick `le excp `weecay xnel yi ,cg` xpic wx zzl
zeezydl miaexw mdy mewna `l` dfl df fxfl dpewe xken jxc
oevxl xkend oevx oia yxtddy mewna la` ,gwnd inc lr
,gwnd xign lr zeezydl elkeiy xazqn `l lecb `ed gweld

Bàok it lr s`yéåä ïéæeøæ.milg mpi`y oifexf ixcpk epic - ¥¦¨¥
:wtqd z` hyet iy` ax

déì øîà,`piaxl iy` axàðéðzepipyy dnn z`f heytl yi - ¨©¥¨¦¨
onwl dpyna(:bq),áøñî äéäxivtn -Bìöà ìëàiL Bøéáça ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§

xcpe ezpnfdl dvxzp `l exiage ,eziaa-Eúéa íðB÷ Bì øîàå§¨©¨¥§
ñðëð éðàLsiqede ,myl qpk` m` oaxwk ilr xeq` didi jzia - ¤£¦¦§¨
mpew xcpeíòBè éðàL ïðBö útéèdxeq` didz jly opev ztih - ¦©¥¤£¦¥

y `ed oicd ,jnn mrh` m` oaxwk ilrBúéáì ñðkéì øzeî¨¦¨¥§¥
ìåïðBö epîéä úBzLiptn ,äæ ïåekúð àlLonfend -ì àlàíeL- §¦§¥¤¥¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§

envr lr xeq`läiúLe äìéëàzepridl dvx `l ik ,oinfnd mr £¦¨§¦¨
zial qpkidl envr lr xeq`l oeekzp `l la` ,oinfnd zxvtdl

.opev ztih merhle oinfnd
,iy` ax jiynnéànàåon opev ztih zezyl xcepl xzen recn - §©©

,oinfndøîà÷ ïðBö útéè àäåztih elit` envr lr xq` ixde - §¨¦©¥¨¨©
oinfndy ,onfende oinfnd oevx oia lecb yxtd yi ok m`e ,opev
dvex epi` onfend eli`e dnily dcerq lek`le `eal epinfd

.opev ztih elit` epnn zezylàlàyiy elit`y o`kn gken ¤¨
onfenl oinfnd oevx oia lecb yxtdéëä Léðéà éòzLîmc` ipa- ¦§¨¥¦¦¨¦

oi` oinfnd ixacn eixac onfend wigxdy s`e ,jk xacl milibx
ea xivtdl wiqtiy exiag z` fxfl `l` ,envr lr xeq`l ezpeek

c ,dfn cnlpe .enr cerql `ealénð àëä`ly xne` xkendy ¨¨©¦
s` ,cg` xpic lr siqei `ly xne` gwelde mixpic yngn zegti

mewn lkn ,dfn df mdixac miwigxnyéëä Léðéà éòzLîipa - ¦§¨¥¦¦¨¦
.df z` df fxfl `l` xcpl mzpeek oi`e ,jk xacl milibx mc`

:ef di`x dgec `piax
déì øîàiy` axl `piax ¨©¥
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtmixcp
.ïéøðéã äùìùá ïéöåø íäéðùeit did `l - rlqd on el zget epi`y raypd df ,xnelk

oziy exiag z` fxfl - ok xcp ikdl `l` ,melk rlqd on el zegti `ly jkl oiey eale

b eleale eit did `l - lwyn xzei el ozil `ly raypy dfe .`al dvex `ed oixpic '

jkitle ,oixpic 'ba el oziy - xcp jkl `l` ,xzei ozi `ly ezrca did `ly ,oiey

.oixzen'îâ.àðú ïàî."minkg exizd"ø'
.øéæð ïäî ãçà ïéà øîàã àéä äãåäé`knq `lc

elz `l` ,zexifp myl ynn ediizrcozexifp

ikdl ,oiey eale eit did `le ,ocbpk `ay dfa

ediizrc `knq `l p"d .xifp mdn cg` oi`

ick dixagc `zrc` cge cg lkc ,xcpd zrya

efxflopax i`c .ikdl miey eale eit 'id `le ,

`lc b"r` ixn`c ,dcedi 'xc dilr ibiltc

dlzc ,xifpa ynn xcep zeidl ediizrc `knq

eniiwzpy eze` xifp ied - xg`a zexifp,eixac

p"dediizrc `knq `lc ab lr s`,odit xeac`

opixn`c ,mixeq` - fxfl `l` epeekzp `ly

zegti `l dfc ediizrc `knq i`ce excpyk

odit ixde ,lwy lr siqei `l dfe rlqnoale

.xeq`e ,miey.ïðáø àîéú 'éôà øîà àáøibiltc

.dcedi 'xc dilr.åöø ïäéðù éðú÷ éîipzw i`c

ded - ikddylya dlgza evx odipy :rnyn

,oivex oi` xcpd zrya eiykr `l`e ,oixpic

ediizrc `knq `l`oale odite ,odit xeac`

.ied `ilrn xcpe ,miey.ïðú ïéöåø:rnync

inp odipy izk`e oixpic 'ba oivex eid `xwirn

elit` jkld - oiey oale odit did `le ,oivex

.odipy epeekzp df z` df fxfl icke ,oixzenc ecen opaxøîåà äìäå òìñî éôè åì øîà
.ì÷ùî øéöáixacc oeik ,lwy lr siqen epi`y xne` dfe rlqn zget epi`y xn`c `kid

ixcpc opixn` - oixpic dylyl oiaexw mdipyrlqn ith xn`c oeik ,`kd la` .eed oifexf

`zydc ,"lwyn zegt dhext lr jl siqen ipi`y mpew" xne` dlde ,dhext epiidc -

iwgxnoifexifc - `l e` ,mixeq`e ,ied `xcp - ikd iwiicc oeik ,oixpic dylyn ediizlin

?ded.áøñî äéä.hrn elv` lek`l exivtn didy.ñðëð éðàù êúéá íðå÷`ly xcpy

.ezial qpki.íòåè éðàù ïðåö úôéèå.melk elv` lek`l `lyìåëàìå åúéáì ñðëéì øúåî
.ïðåö úôéè åðîéä úåúùìå àòîé÷.daexn dlik` `l la`.äæ ïååëúð àìù`l` ,axqnd

dizy `idy ,df oeekzp `l opev ztih oeyle .daxd elv` cerqiy ,daexn dlik` meyl

.zhren.øîà÷ ïðåö úôéè àäå.zhren dlik`e zhren dizy rnyncéòúùî àìà
.éëä ùéðéàepi`y df xcp ike ,oeekzn dlik`l i`ce - enr lk`i (opev ztih) xn` ikc

.opev ztih zezyl xzen ikdle ,oeekzp daexn dlik`l i`ce - opev ztih enr mrehð"ä
.éëä ùéðéà éòúùîzegt dhext lr siqen epi`y xne` - oixpic dyly ozil oeekzp ikc

.lwyn xivae rlqn ith xn`c elit`e ,eed oifexf ixcp mlerle .lwyn
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íäéðù.oixpic dylya oivexfxfl `l` excpa oeekzp `le ,dylyl ezrc did xkendy

,dylyl oeekzp gweld oke .dylyl mikqiye oixpic 'a xn`y ezrc lr cenri `ly gweld

,oixpic drax` xn`y ezrc lr cenri `le jkl mikqiy xkend fxfl `l` oeekzp `le

exwin `l d"yne ,jka gwele xken ly okxcy itl `zlnc `nrhe .`xcp liig `l d"yne

alay mixac.ïðéñøâ:inlyexia'x xn`

la` ,oicinrn oi`ya `nizc `cd :`xirf

oi`ya yexit .mkg xzid oikixv oicinrna

`weca excp `ly xne`y - mdixac oicinrn

`wecay xnel ,odixac oicinrn la` .fxfl `l`

excp-l"nw i`n :ipira dywe .mkg xzid oikixv

!'ek oivex mdipy :ipzwc ,`id oizipzn ?`xirf

oivexc l"nwc :l"pe,evx `le ,xn`w `xwirn

did :mzd 'iqxb ez .`xnba opixhe opilwyck

lhay oeik ,cinrn oi` df lv`e ,df lv` cinrn

df lv`-utg xken did :t"de .df lv` lha

"rlqd on mkl zget ipi`y mpew" xn`e mipyl

exiagle `weca mdn cg`l xecil ezrca dide

df lv` lhay oeik ,fxfl ick-.df lv` lha

dylyl did ozrce oicinrn oi`yac ,d`xpe

gwele dylyn zegta epzil leki xken ,oixpic

zernyny oeiky .dylyn xzei ea ozil leki

'bl mala enikqdy t"r` ,fxfl `l` epi` xcpd

mixpic-xkend oi` edine .eed alay mixac

ea ozil i`yx gweld `le lwya epzil i`yx

.jkl `l` epi` mixcp zernyn xwir ixdy ,rlq

liig `l `peeb i`d ika elit`c xn`c o`n `ki`e

ediixcp.àéðú:oizlknc `ztqezaxcep mc` `di `ly oipn ,oixzen exn`y mixcp s`

olhal ick mda-"exac lgi `l" l"z-c"ta l"fna m"xd d`iad .oileg eixac dyri `l

) mixcp zekldnc 'kld(.'îâ.d`ltdl `l` zexifp dpzip `ly itlmixcpl d"de

mxcp elzy gwele xken jkld .i`pz `la lawi k"` `l` liig `lc ,zexifpl ywzi`c

ediixcp iliig `l - m`pz lr exary t"r` ,i`pza.àáøipzw in opax `niz elit` xn`

.evx mdipyenyy meyn `l` ,`id d`ltd meyn e`l - oifexif ixcpc oizipznc ,xnelk

?seqal evxy ezernyn `diy "evx" ipzw inc .fxfl `l` `weca excp `ly mzrc minkg

'ipznc `nrhc `xwirn c"qc i`nl :il `iywe .seq cre dlgzn rnync ,ipzw oivex mdipy

,xn`w seqal evxe ,oixpic dylya mivex mdipy ipznl dil dnl ,`ed d`ltd meyn

- rlq gwel ea ozpy e` lwya xken epzp elit` ?oixpic dylya xknd miiwzpy xnelk

`pzc :ipira d`xpe !e`l m` legi m` xacd xxazn did `l oxcp zryay oeik ,lha oxcp

yi` dfy xifp ipixd" mdn cg` xn`e jxca oikldn eidy mipya `iran `lc ;ipzw `zeax

,oetxh iax meyn dcedi iaxk xifp mdn cg` oi`c - "epi`y xifp ipixd" exiag xn`e "ipelt

v` lhay oeike ,mdipy lr zexifp legl xyt` i`y itl mzexifp legz `ly `ed oic mzdcl

`pzl dil `hiyt `peeb i`d ike .dlhal zexifp dzvi dpey`x dryny ,df lv` lha df

,mdipy lr lg xcpd `diy xyt`y ,gwele xkena elit` `l` .d`ltd ied `lc 'ipznc

l"nw ,`ixwn d`ltd `peeb i`d ikc `"cqe .e`pz lr xar cg` lky `vnpe ,oixpic dylya evxy - did jk k"b seqale.øîà.rlqn ith diljl zget ipi`y mpew" el xn`y ,xnelk

- "dhext zegt lwy lr jl siqen ipi`y mpew" xn` gwele "dhexte rlqd onàøãð?ied oifexf e` ieddil xn` `"l .fxfl `le ,excp `weca `weicl i`d ilek zegpc oeik :xninl `ki`c

xcp `weca i`d ilek iwgxnc oeik opixn` in - xpic on xzei ea ozi `ly ,lwy on xiva jci` dil xn`e ,oixpic yngn el zegti `ly xn`y ,rlqn ith:?àìùmyl `l` df oeekzp

.dizye dlik``kd .xcp `weca e`lc opixn` d"t` - opev ziizye lbxd zqixc elit` envr lr xq` ixdy ,lk`iy exiag dvex didy dnn daxd wgxzpye ,`weicl zigpc b"r` ,`nl`

ab lr s` ,inp
xn`c

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

.ïéøðéc äLILa ïéöBø íäéðL'îâíéøãð äòaøà" §¥¤¦¦§¨¦¨¦©§¨¨§¨¦
øa àaà éaø déI øîà .'åë "íéîëç eøézä¦¦£¨¦£©¥©¦©¨©
äãeäé éaøc déîMî ïI zøîà :éîà éaøI Iîî¤¤§©¦©¦¨§©§¨¦§¥§©¦§¨

íéøãð äòaøà àðz ïàî :äàéNð¯äãeäé 'ø §¦¨©§¨©§¨¨§¨¦§¨
íIBòI :ïBôøè éaø íeMî øîàc àéäãçà ïéà ¦§¨©¦©¦©§§¨¥¤¨

.äàIôäI àJà úeøéæð äðzéð àJL éôI ,øéæð ïäî¥¤¨¦§¦¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨
ïäéðL" éðú÷ éî ,ïðaø àîéz eJéôà :øîà àáø̈¨£©£¦¥¨©¨©¦¨¨¥§¥¤
áøI àðéáø déI øîà .éðú÷ "ïéöBø ïäéðL" ?"eöø̈§¥¤¦¨¨¥£©¥¨¦¨§©
øéöa øîà äJäå ,òIqî éôè BI øîà :éLà©¦£©§¥¦¤©§©¨£©§¦
:àðéðz déI øîà ?éåä ïéæeøæ Bà éåä àøãð ,I÷Mî¦¤¤¦§¨¨¥¥¦¨¥£©¥¨¥¨
íðB÷" BI øîàå ,BIöà IëàiL Bøéáça áøñî äéä̈¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§§¨©¨

"íòBè éðàL ïðBö útéè" "ñðëð éðàL Eúéa¯ ¥§¤£¦¦§¨¦©¥¤£¦¥
àJL ,ïðBö epîéä úBzLIå BúéáI ñðkéI øzeî¨¦¨¥§¥§¦§¥¤¥¤Ÿ
?éànàå .äiúLe äIéëà íeLI àJà äæ ïåekúð¦§©¥¤¤¨§£¦¨§¦¨§©©
Léðéà éòzLî ,àJà !øîà÷ "ïðBö útéè" àäå§¨¦©¥¨¨©¤¨¦§¨¥¦¦

éîð àëä ,éëä¯:déI øîà .éëä Léðéà éòzLî ¨¦¨¨©¦¦§¨¥¦¦¨¦£©¥
éî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

בה טפי להשפיע על הרבים בענין זה, יעמוד לו ולזוגתו אריכות ימים ושנים טובות ולקבל רוב נחת 

חסידותי מכל יו"ח שיחיו. ויעיין בספר קיצורים לתניא עמוד מ"ו, פתגם הבעש"ט, אשר, אפילו מלאך 

מיכאל הגדול שבמלאכים, הי' נותן כל עבודתו והשגתו באלקות, אפילו רק עבור מצות ציצית אחת מד' 

ציציות שיש לכל א' מישראל, ובהערה לשם בספר הנ"ל עמוד ק"ן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בהנוגע לעצמו ולב"ב ומשפעיו שיחיו.

הבשך בהעבוד הקודם
אגרות קודש



קעו
oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtmixcp

.äáøä ïéùåòå èòî íéøîåà íé÷éãö ïðåö éáâ éîã éîexiaga axqn didy dfelk`iy

ly okxc ok ik ,xn`w daexn dizye dlik`l i`ce - opev ztih dzyie `rniw elv`

- "mreh ip`y opev ztih mpew" i`d dil xn` ike .daxd zeyrle hrn xnel miwicv

,daexn dlik` epiidc ,mreh ipi` - il ozil dvex dz`y dtih dze` :xnel oeekzp ikd

oeekzp `leztihlxeq` jkld .ynn opev

epnid zezyl xzene daexn dizye dlik`a

ith xn`c i`d `nlicc ,`kd la` .opev ztih

dylya ozil rlqn zegt lr dizrc - rlqn

xzei lr dizrc - xiva xn`c i`de ,oixpic

b ozil lwyn.oixpic '.éåä ïéæåøéæå.xzeneåà
àøãðå øîà÷ à÷åã àîìã.éåä.xeq`eïéòë àìà

ã.[åììä] íéøãð 'zilc meyn exyc `ed ipde

`) mixcp x`y la` ,ynn edamc` oi` - (

.envrn xcepd hxgziy cr xizdl i`yxøáñ÷
.äèøçá ïéçúåô ïéàgeztl i`yx mkg oi`y

.onwl opixn`ck ,ikdc `zrc` zxcp :el xnele

xn`ie gztie ,dlgz hxgzi `ed xcepd `l`

dlgz gzet `ede ,izxcp ok zrcl `l :el

.dhxga.êìò êáì äéì øîàdz` cner :xnelk

jpevxy ,dpey`xd zrc lr?xcp eze`a oiicr

.àì äéì øîàxaqw `nl` .ip` hxgzn :xnelk

.dhxga oigzetåéä íàé.'åë íãà éðá 'm`y

?zxcp melk ,xecpl zivxyk dhxga jl egzt

.åàì äéì øîàjkle .dhxga oigzet oi` :xaqw

eid eli` :xn`c oeikc ,b"dk dil xn`iipa '

xwrinc - 'ek mc`xcp ied `le ,dixcpl xwr

- `nlra la` .`ed dhxga gzet jkle ,llk

.dhxga oigzet oi`.øáñ÷iaxa l`rnyi iax

.dhxga oigzet oi` :iqeiúéäú..dz` xrhvn

.úéäú åãëepiidc ,zxcpy dz` xrhvn

.dhxga.øåãð úéòá.jpevxn xcpd zlaiwéà
.éì ïéæâøî àìipeqirkdy `nl`.xcep iziid `l

.úéòáë àäú äéì øîàzlaiw `le li`ed

`lc ,dvex dz`y enk jl xzen `di - jpevxn

.dhxga oigzet oi`c xaq `pz i`de .xcp ied

.êéúøéâî ïøîàãzepikyd zexne`y.jza lr

zxbne" enk) "dziazenyb.(
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øîàãlwy on xiva jci`e rlq on ith cg`wec e`le `ed oifexf -opev iab inc in .

`ly - opev ztha dil dcen i`c ,i`d itzqn jkld .daxd oiyere hrn mixne` miwicv

.`nlc - ikd xninl `kilc ,`kd la` .`wec e`le ,opev zth xn` d"yne ,daxd eplik`i

`xnegl opihwpe ,oiira hiyti` `le .fxfl `le xn`w `wec.àðú.exizd ipzody rnync

dl`y `la oixzen.ïéàoirk `l` xizn mkg

.elld mixcp drax`xizdl el oi`y ,xnelk

- gzta xzip `edyk xcpdy ,gzta `l` dhxga

drax` oirk iede ,zerh xcp `edy ekezn giken

sicrc `nrh epiide .`l - dhxga la` .mixcp

- gzta xzip `edy xcp lky itl ,dhxgn gzt

eli` ,xcpyk dlgza elit`y xne` xcepd ixd

,xcep did `l - gzt eze` eal l` ozep did

dhxga xzip `edy xcp la` .zerha excp `vnpe

epzep did eli`y oipr mey envr mr `ven epi` -

xne` `edy `l` ,xcep did `ly dlgzn eal l`

,izxcp zexidn iptn e` qrkd jezn :eiykr

mlern izxcpy lr hxgzn ip` eiykre.øîà
.jlr jal diljilr ayein jal did ,xnelk

cr jxcpa `dez jpi` eiykr mbe ,zxcpy drya

,exwrl dvex dz` jli`e df meiny `l` ,meid

dhxgc ,`ixwin dhxg `l - `peeb i`d ik ied i`e

,jilr ayein jal did `l e` .opira `xwirn

lr `dez dz` eiykre ,zxcp qrkd jezny

zxcpy drya jl didy jal :p"` .zepey`xd

,eiykr cr jxcpa dz` dvexy ,oiicr jilr `ed

ea hxgzn dz` jli`e df meiny `l`.øîà
.`l dilizxcp zrcd aeyi jezn `ly ,xnelk

,mlern izxcpyk hxgzn ip` jkitle ,dlgza

ik `xwirnc dhxga `wec ,edine .diixy d"yne

elit`e ,`l - `zydc dhxga la` ,`peeb i`d

- ikd `niz `l i`c .dhxga oigzet xn`c o`nl

?el oigzet c"ac rnync ,oigzetc `pyil i`n

`z`c `eddn icin l`ynl l"l `ped axe

hxgzn - xzid l`ey didy oeik i`cec ?dinwl

l`ynl l"le ,jli`e o`kn `din excp lr did

ibq `lc meyn i`ce `l` ?jlr jal dipin

ded `xwirnc dhxga `l` ,`zydc dhxga

ziyixtcke ,dipin li`y.åìéàipa dxyr eid

.dhxga oigzet oi` xaqw jeqiitiy mc``ki`e

mrhl dler lkde .dhxga oigzet xaqw :qixbc

.xcep did `l - ok rcei did eli`y ,ied `ilrn gzt `nipc ,edeqiitiy mc` ipa 'i eiykr eid `lc meyn - gztn rxb .dhxgn sicre gztn rxb mc` ipa 'i eid eli`c df oipry itl ,cg`

( did dfe ,dry dze`a xcep did `l ezngny envra oipr mey `ven epi` `cixb dhxgac meyn - dhxgn sicredry dze`a eze` oiqiitn eid eli`y envra-`vnpe ,xcep did `l

dhxga oigzet oi` qixbc o`n d"yne .xcp zexidnd jezny xzei xxazn-dhxga oigzet qixbc o`ne ,efk dti zxxazn `idy dhxga `l` ,oigzet oi` `zcixb dhxgac :w"d-ikd

dxexa dhxg `l` gzt ira `lc :xn`w.åãë.zidzzepey`xd lr `dez oeyln ?`xwirnc dhxg hxgzn dz` ,xnelk.øîà.`le dildinza..äééøùå.dhxga oigzet xaqw

c `ed iq` ax `de :z"kecegl iq` axe cegl iq` iax :xninl `ki` !oigzet oi` lirl xn`.úéòá.xecpjl oi` ok m`e ?hxgzn dz` jli`e o`kny `l` ,jxcpa eiykr cr dz` dvex

xzid.øîà.'eke il oifbxn `l i`e dilmlern izxcpy lr eiykr hxgzn ip` jkitle .izxcp qrk ici lr `l` ,i`cea `l ?xcep iziid melk dlgzn ipefibxd `l m` ,xnelk.øîàdil

.zirack `dzjpevxk xzen xcpd `diy ,xnelk..êúøéâîzepky.ïéìéî.`aifrcmixac oze` iptn dn`n dpdz `ly zafrp zeidl jka die`xy.ïðéñøâ:inlyexia`pen iax

diixye ,`l :l"` ?zied xcep ,oxcp z`c jpin oiwgxn `ziixac zrci i`ed eli` :dil xn` ,i`niq iax 'iabl wilq .xcp.
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àëä ,äaøä¯òIqî úBçt àîIc ,àeä à÷éôñ¯ ©§¥¨¨§¥¨¦§¨¨¦¤©

à÷åc àîIc Bà ,éåä ïéæeøéæå ,øîà÷ I÷L Iò øúBéå§¥©¤¤¨¨©§¥¦¨¥¦§¨©§¨
áø øîà äãeäé áø øîà .éòaz ?éåä àøãéðå ,øîà÷̈¨©§¦§¨¨¥¦¨¥¨©©§¨¨©©
ék .íëçI äIàL ïéëéøö eIJä íéøãð äòaøà :éñà©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦§¥¨§¨¨¦
äòaøà" éðz àpz :øîà IàeîLc dén÷ àúéøîà̈§¦¨©¥¦§¥£©©¨¨¥©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc mixcp(oey`x meil)

éîc éî`ly xcepl opev ztih zezyl `ly xcepd dnec ike - ¦¨¥
,lwyn xzeia dpwiéabztihn xcepdïðBöxyt` ,xcpd lg `l ©¥¥

`l` ezpeek dzid `l mdipia lecb yxtd yiy elit`y xnel
dvxzi m`y yyegy meyn `id opev ztih xn`y mrhde ,fxfl
meyn ,xzei daxd oinfnd elik`i `ny opev ztih zezyl

yäaøä ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö,wigxdy s` okleeixac ©¦¦§¦§©§¦©§¥
z` fxfl `l` ,xcpl ezpeek oi`y mixne` ep` oinfnd ixacn

la` .ea xivtdl wiqtiy exiagàëä`xaq oi`y gwele xkena ¨¨
,daxd miyere hrn mixne` miwicvyàeä à÷éôñ,wtzqdl yi - §¥¨

àîìc`ny -øîà÷ ì÷L ìò øúBéå òìqî úBçtxnel mzpeek- ¦§¨¨¦¤©§¥©¤¤¨¨©
,lwy lr xzeie rlqn zegta mb gwnd z` miiwl minikqn mdy

elwyn zegte rlqn xzei exn`y dnéåä ïéæeøéæick ok exn` - ¥¦¨¥
,df z` df fxflàîìc Bàrlqn xzei xkend xn`y dn `ny - ¦§¨

` ,fxfl ick epi` lwyn zegt gwelde`léåä àøãéðå øîà÷ à÷åc, ©§¨¨¨©§¦§¨¨¥
,mixpic dyingn zegt lawi m` gwnd inca xq`ii xkende

`xnbd zpwqne .xpicn xzei mlyi m` gwna xq`ii gweldeéòaz¦¨¥
.wtqa x`yp df oic -

:dpyna miiepyd mixcpd zrax` xzida dpc `xnbdáø øîà̈©©
éqà áø øîà äãeäé,eìlä íéøãð äòaøàmdy dpyna miiepyd §¨¨©©©¦©§¨¨§¨¦©¨

`l` ,mdil`n mixzen mpi` ,mixzeníëçì äìàL ïéëéøöxiziy §¦¦§¥¨§¨¨
,xnel dcedi ax jiynne ,xcpd z`ìàeîLc dén÷ àzéøîà ék- ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyl ef `xnin izxn`ykøîà,éðz àpz`pzd dpy -äòaøà ¨©©¨¨¥©§¨¨
íéîëç eøézä íéøãð`la mixzene xenb xzid `edy rnyne , §¨¦¦¦£¨¦

,dl`yzøîà zàåy xne` dz` ji`e -íëçì äìàL ïéëéøö. §©§¨§©§§¦¦§¥¨§¨¨
:xg` oic lr iq` ax mya ef dreny yxit sqei ax

àzòîL àäì dì éðúî óñBé áødcedi ax xn`y df oicl dpey - ©¥©§¥¨§¨§©§¨
iq` ax myaàðMéì éàäa,ef oeyla -éqà áø øîà äãeäé áø øîà, §©¦§¨¨©©§¨¨©©©¦

øézäì éàMø íëç ïéà,cala dhxga mixcpàlà`weecïéòk ¥¨¨©©§©¦¤¨§¥
,eìlä íéøãð äòaøàgztd ici lry meyn ,gzt ici lr epiidc ©§¨¨§¨¦©¨

zrya eal l` ozep did eli`y ,zerh xcpk xcpd z` dyer `ed
oeekzp `l mixcp drax`d lkay ,xcep did `l gzt eze` xcpd

,`xnbd zniiqne .zerh xcpk `ede xcpløáñ÷iq` axïéçúBt ïéà ¨¨©¥§¦
mixcp xizdläèøça.gzta `l` ©£¨¨

:iq` ax lr wleg `ped axy dyrn d`ian `xnbd
àðeä áøc dén÷ì àúàc àeääax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¨

,excp el xiziy ick `peddéì øîà,xcepd z` `ped ax l`y - ¨©¥
Cìò Caì-,xcpd zrya didy itk `ed zrk jal oevx m`dmby ¦¨£¨

lr hxgzn jpi`e ,ezrya zxcpy dnl mikqne dvex dz` meid
zrya enk epi` jal oevx zrky e` ,`adle o`kn m` ik xard

.zxcpy dn lr rxtnl hxgzn dz`e ,xcpdîàdéì øaxl xcepd ¨©¥
,`pedàì,izxcpy dn lr rxtnl hxgzn ip`e ,ilr ial oi` - Ÿ

dééøLåaxy df dyrnn gkene .excp z` `ped ax el xizde - §©§¥

.dhxga oigzety xaeq `ped
ici lr `wec xcp `ped ax xa dax xizdy dyrn d`ian `xnbd

:dxexa dhxg
àðeä áø øa äaøc dén÷ì àúàc àeääiptl ribdy mc`a dyrn ©§¨¨§©¥§©¨©©¨

,excp el xiziy ick `ped ax xa daxdéì øîàax xa dax l`y - ¨©¥
,xcepd z` `pedäøNò eéä eléàäòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða ¦¨£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨

zøãð éî,xcep ziid m`d -déì øîà,`ped ax xa daxl xcepd ¦¨©§¨¨©¥
àì,xcep iziid `l ize` miqiitn eid eli` -Bøézäåo`k yiy oeik , Ÿ§¦¦

.dxexa dhxg
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaøîBà äãeäé éaø,íéøîBàmil`ey -íãàì Bì`ay ©§¨©¦§¨¥§¦§¨¨
,excp z` xizdl mkgléìò äæ áìE-`ed zrk jal oevx m`d ¥¤¨¤

o`kn wx `l` xard lr hxgzn jpi`e ,xcpd zrya didy itk
,`adleåàì øîà íàdn lr rxtnl hxgzn ip`e ilr ial oi` - ¦¨©¨

,izxcpyBúBà ïéøézîoigzety dcedi 'x xaeqy ,excp z` - ©¦¦
.`ped axke ,dhxgaåéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø, ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

íéøîBàmil`ey -íãàì Bì,excp z` xizdl `ayäøNò eéä eléà §¦§¨¨¦¨£¨¨
zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða,xcep ziid m`d-øîà íà §¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©

åàì,.BúBà ïéøézî`weecy l`rnyi 'x ly eia` iqei iax xaeqy ¨©¦¦
.`ped ax xa daxke ,oigzet dxexa dhxga

mda zpzepe ,df oipra zeiyrn dnk d`ian `xnbdïîéñ)my lr ¦¨
mda mixkfend mi`xen`d.(éàpéå ïðçBé øæòìàå éqà©¦§¤§¨¨¨¨§©©

éqà éaøc dén÷ì àúàc àeääiq` iax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦©¦
,excp el xiziy ickdéì øîà,xcepd z` iq` 'x l`y -úéäz eck ¨©¥©¨¦

,zxcpy lr `xwirn hxgzn jpd m`d -déì øîàxcepd ¨©¥
ike ,`dinzaàì,,ip` hxgzny i`ce xnelkdééøLå'x exizd - Ÿ§©§¥

.dhxga oigzety iq` 'x xaeqy ,iq`
øæòìà éaøc dén÷ì àúàc àeääiax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦¤§¨¨

,excp el xiziy ick xfrl`déì øîàz` xfrl` iax l`y - ¨©¥
,xcepdøBãð úéòao`kne xcpa dvex dz` eiykr cr m`d - ¨¥§

,`xwirn zxcpy lr hxgzn jpdy e` ,exizdl jpevxa jli`e
déì øîà,xfrl` 'xl xcepdk ïðéòa àì éì ïéæbøî àì eléàíeì- ¨©¥¦Ÿ©§§¦¦Ÿ§¦¨§

xnelk ,llk xcep iziid `l xcpd zrya ipefibxd `l eli`
,fbexd jezn izxcpy lr ip` hxgzndéì øîà,xcepl xfrl` iax ¨©¥

úéòák àäzxfrl` iax xaeqy ixd .jpevxk xzen xcpd `di - §¥§¨¦
.dhxga oigzety

dzøáì dzøcàc àúzéà àéäädza z` dxicdy dy`a dyrn - ©¦¦§¨§©©§¨¦§©¨
,xcpd z` xizdl dzvxe dy`d dhxgzpe ,dpnn dpdiz `ly

ïðçBé éaøc dén÷ì éàúàopgei iax ytige ,opgei iax iptl d`a - £©§©¥§©¦¨¨
,zxcep dzid `l epnn zrcei dzid eli`y gzt dl `evnløîà̈©

dì,dy`d z` opgei iax l`y -éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eléàC ¨¦£¨¨§©§§¨§¨§¥¨¨
Czøác dìòjza lr zexne` jizepkyy zrcei ziid m` - £¨¦§©¨
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קעז
oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtmixcp

.äáøä ïéùåòå èòî íéøîåà íé÷éãö ïðåö éáâ éîã éîexiaga axqn didy dfelk`iy

ly okxc ok ik ,xn`w daexn dizye dlik`l i`ce - opev ztih dzyie `rniw elv`

- "mreh ip`y opev ztih mpew" i`d dil xn` ike .daxd zeyrle hrn xnel miwicv

,daexn dlik` epiidc ,mreh ipi` - il ozil dvex dz`y dtih dze` :xnel oeekzp ikd

oeekzp `leztihlxeq` jkld .ynn opev

epnid zezyl xzene daexn dizye dlik`a

ith xn`c i`d `nlicc ,`kd la` .opev ztih

dylya ozil rlqn zegt lr dizrc - rlqn

xzei lr dizrc - xiva xn`c i`de ,oixpic

b ozil lwyn.oixpic '.éåä ïéæåøéæå.xzeneåà
àøãðå øîà÷ à÷åã àîìã.éåä.xeq`eïéòë àìà

ã.[åììä] íéøãð 'zilc meyn exyc `ed ipde

`) mixcp x`y la` ,ynn edamc` oi` - (

.envrn xcepd hxgziy cr xizdl i`yxøáñ÷
.äèøçá ïéçúåô ïéàgeztl i`yx mkg oi`y

.onwl opixn`ck ,ikdc `zrc` zxcp :el xnele

xn`ie gztie ,dlgz hxgzi `ed xcepd `l`

dlgz gzet `ede ,izxcp ok zrcl `l :el

.dhxga.êìò êáì äéì øîàdz` cner :xnelk

jpevxy ,dpey`xd zrc lr?xcp eze`a oiicr

.àì äéì øîàxaqw `nl` .ip` hxgzn :xnelk

.dhxga oigzetåéä íàé.'åë íãà éðá 'm`y

?zxcp melk ,xecpl zivxyk dhxga jl egzt

.åàì äéì øîàjkle .dhxga oigzet oi` :xaqw

eid eli` :xn`c oeikc ,b"dk dil xn`iipa '

xwrinc - 'ek mc`xcp ied `le ,dixcpl xwr

- `nlra la` .`ed dhxga gzet jkle ,llk

.dhxga oigzet oi`.øáñ÷iaxa l`rnyi iax

.dhxga oigzet oi` :iqeiúéäú..dz` xrhvn

.úéäú åãëepiidc ,zxcpy dz` xrhvn

.dhxga.øåãð úéòá.jpevxn xcpd zlaiwéà
.éì ïéæâøî àìipeqirkdy `nl`.xcep iziid `l

.úéòáë àäú äéì øîàzlaiw `le li`ed

`lc ,dvex dz`y enk jl xzen `di - jpevxn

.dhxga oigzet oi`c xaq `pz i`de .xcp ied

.êéúøéâî ïøîàãzepikyd zexne`y.jza lr

zxbne" enk) "dziazenyb.(
åìéà
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øîàãlwy on xiva jci`e rlq on ith cg`wec e`le `ed oifexf -opev iab inc in .

`ly - opev ztha dil dcen i`c ,i`d itzqn jkld .daxd oiyere hrn mixne` miwicv

.`nlc - ikd xninl `kilc ,`kd la` .`wec e`le ,opev zth xn` d"yne ,daxd eplik`i

`xnegl opihwpe ,oiira hiyti` `le .fxfl `le xn`w `wec.àðú.exizd ipzody rnync

dl`y `la oixzen.ïéàoirk `l` xizn mkg

.elld mixcp drax`xizdl el oi`y ,xnelk

- gzta xzip `edyk xcpdy ,gzta `l` dhxga

drax` oirk iede ,zerh xcp `edy ekezn giken

sicrc `nrh epiide .`l - dhxga la` .mixcp

- gzta xzip `edy xcp lky itl ,dhxgn gzt

eli` ,xcpyk dlgza elit`y xne` xcepd ixd

,xcep did `l - gzt eze` eal l` ozep did

dhxga xzip `edy xcp la` .zerha excp `vnpe

epzep did eli`y oipr mey envr mr `ven epi` -

xne` `edy `l` ,xcep did `ly dlgzn eal l`

,izxcp zexidn iptn e` qrkd jezn :eiykr

mlern izxcpy lr hxgzn ip` eiykre.øîà
.jlr jal diljilr ayein jal did ,xnelk

cr jxcpa `dez jpi` eiykr mbe ,zxcpy drya

,exwrl dvex dz` jli`e df meiny `l` ,meid

dhxgc ,`ixwin dhxg `l - `peeb i`d ik ied i`e

,jilr ayein jal did `l e` .opira `xwirn

lr `dez dz` eiykre ,zxcp qrkd jezny

zxcpy drya jl didy jal :p"` .zepey`xd

,eiykr cr jxcpa dz` dvexy ,oiicr jilr `ed

ea hxgzn dz` jli`e df meiny `l`.øîà
.`l dilizxcp zrcd aeyi jezn `ly ,xnelk

,mlern izxcpyk hxgzn ip` jkitle ,dlgza

ik `xwirnc dhxga `wec ,edine .diixy d"yne

elit`e ,`l - `zydc dhxga la` ,`peeb i`d

- ikd `niz `l i`c .dhxga oigzet xn`c o`nl

?el oigzet c"ac rnync ,oigzetc `pyil i`n

`z`c `eddn icin l`ynl l"l `ped axe

hxgzn - xzid l`ey didy oeik i`cec ?dinwl

l`ynl l"le ,jli`e o`kn `din excp lr did

ibq `lc meyn i`ce `l` ?jlr jal dipin

ded `xwirnc dhxga `l` ,`zydc dhxga

ziyixtcke ,dipin li`y.åìéàipa dxyr eid

.dhxga oigzet oi` xaqw jeqiitiy mc``ki`e

mrhl dler lkde .dhxga oigzet xaqw :qixbc

.xcep did `l - ok rcei did eli`y ,ied `ilrn gzt `nipc ,edeqiitiy mc` ipa 'i eiykr eid `lc meyn - gztn rxb .dhxgn sicre gztn rxb mc` ipa 'i eid eli`c df oipry itl ,cg`

( did dfe ,dry dze`a xcep did `l ezngny envra oipr mey `ven epi` `cixb dhxgac meyn - dhxgn sicredry dze`a eze` oiqiitn eid eli`y envra-`vnpe ,xcep did `l

dhxga oigzet oi` qixbc o`n d"yne .xcp zexidnd jezny xzei xxazn-dhxga oigzet qixbc o`ne ,efk dti zxxazn `idy dhxga `l` ,oigzet oi` `zcixb dhxgac :w"d-ikd

dxexa dhxg `l` gzt ira `lc :xn`w.åãë.zidzzepey`xd lr `dez oeyln ?`xwirnc dhxg hxgzn dz` ,xnelk.øîà.`le dildinza..äééøùå.dhxga oigzet xaqw

c `ed iq` ax `de :z"kecegl iq` axe cegl iq` iax :xninl `ki` !oigzet oi` lirl xn`.úéòá.xecpjl oi` ok m`e ?hxgzn dz` jli`e o`kny `l` ,jxcpa eiykr cr dz` dvex

xzid.øîà.'eke il oifbxn `l i`e dilmlern izxcpy lr eiykr hxgzn ip` jkitle .izxcp qrk ici lr `l` ,i`cea `l ?xcep iziid melk dlgzn ipefibxd `l m` ,xnelk.øîàdil

.zirack `dzjpevxk xzen xcpd `diy ,xnelk..êúøéâîzepky.ïéìéî.`aifrcmixac oze` iptn dn`n dpdz `ly zafrp zeidl jka die`xy.ïðéñøâ:inlyexia`pen iax

diixye ,`l :l"` ?zied xcep ,oxcp z`c jpin oiwgxn `ziixac zrci i`ed eli` :dil xn` ,i`niq iax 'iabl wilq .xcp.
oigztc
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ïðBö éab ?éîc éî¯ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö ¦¨¥©¥¥©¦¦§¦§©§¦
àëä ,äaøä¯òIqî úBçt àîIc ,àeä à÷éôñ¯ ©§¥¨¨§¥¨¦§¨¨¦¤©

à÷åc àîIc Bà ,éåä ïéæeøéæå ,øîà÷ I÷L Iò øúBéå§¥©¤¤¨¨©§¥¦¨¥¦§¨©§¨
áø øîà äãeäé áø øîà .éòaz ?éåä àøãéðå ,øîà÷̈¨©§¦§¨¨¥¦¨¥¨©©§¨¨©©
ék .íëçI äIàL ïéëéøö eIJä íéøãð äòaøà :éñà©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦§¥¨§¨¨¦
äòaøà" éðz àpz :øîà IàeîLc dén÷ àúéøîà̈§¦¨©¥¦§¥£©©¨¨¥©§¨¨
äIàL ïéëéøö zøîà zàå ,"íéîëç eøézä íéøãð§¨¦¦¦£¨¦§©§¨§©§§¦¦§¥¨
éàäa àúòîL àäI dI éðúî óñBé áø !?íëçI§¨¨©¥©§¥¨§¨§©£¨§©
éàMø íëç ïéà :éñà áø øîà äãeäé áø øîà :àðMéI¦¨¨¨©©§¨¨©©©¦¥¨¨©©
ïéà :øáñ÷ .eIJä íéøãð äòaøà ïéòk àJà øézäI§©¦¤¨§¥©§¨¨§¨¦©¨¨¨©¥
I"à ,àðeä áøc dén÷I àúàc àeää .äèøça ïéçúBt§¦©£¨¨©©£¨§©¥§©¨
dén÷I àúàc àeää .dééøLå .àI I"à ?CIò CaI¦¨£¨¨§¨§¥©©£¨§©¥
íãà éða äøNò eéä eJéà I"à ,àðeä áø øa äaøc§©¨©©¨¦¨£¨¨§¥¨¨
.Bøézäå .àI :I"à ?zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL¤§©§§¨¨¨¦¨§©§¨§¦¦
äæ áI :íãàI BI íéøîBà :øîBà äãeäé 'ø ,àéðz©§¨§¨¥§¦§¨¨¥¤

éIò"åàI" øîà íà ?E¯IàòîLé 'ø .BúBà ïéøézî ¨¤¦¨©¨©¦¦¦§¨¥
eJéà :íãàI BI íéøîBà :åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa§©¦¥¥¦¨¦§¦§¨¨¦
?zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða äøNò eéä̈£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨

"åàI" øîà íà¯øæòIàå éñà :ïîéñ) .BúBà ïéøézî ¦¨©¨©¦¦¦¨©¦§¤§¨¨
:déI øîà ,éñà 'øã dén÷I àúàc àeää (éàpéå ïðçBé¨¨§©©©©£¨§©¥©¦£©¥
dén÷I àúàc àeää .dééøLå !?àI I"à ?úéäz eãk§¨¥¨§¨§¥©©£¨§©¥
éI ïéæbøî àI eJéà I"à ?øBãð úéòa I"à ,øæòIà 'øã¤§¨¨¨¥§¦¨©§§¦¦

¯àúzéà àéää .úéòák àäz I"à .íeIk ïðéòa àÏ¨¥©§§¥§¨¥©¦¦§¨
øîà .ïðçBé éaøc dén÷I éàúà ,dzøáI dúøcàã§©©§¨¦§©¨£©§©¥§©¦¨¨£©

éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eJéà :dI:Czøác dIò C ¨¦£¨¨§©§©£¨©§¥§¨£¨¦§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc mixcp(oey`x meil)

éîc éî`ly xcepl opev ztih zezyl `ly xcepd dnec ike - ¦¨¥
,lwyn xzeia dpwiéabztihn xcepdïðBöxyt` ,xcpd lg `l ©¥¥

`l` ezpeek dzid `l mdipia lecb yxtd yiy elit`y xnel
dvxzi m`y yyegy meyn `id opev ztih xn`y mrhde ,fxfl
meyn ,xzei daxd oinfnd elik`i `ny opev ztih zezyl

yäaøä ïéNBòå èòî íéøîBà íé÷écö,wigxdy s` okleeixac ©¦¦§¦§©§¦©§¥
z` fxfl `l` ,xcpl ezpeek oi`y mixne` ep` oinfnd ixacn

la` .ea xivtdl wiqtiy exiagàëä`xaq oi`y gwele xkena ¨¨
,daxd miyere hrn mixne` miwicvyàeä à÷éôñ,wtzqdl yi - §¥¨

àîìc`ny -øîà÷ ì÷L ìò øúBéå òìqî úBçtxnel mzpeek- ¦§¨¨¦¤©§¥©¤¤¨¨©
,lwy lr xzeie rlqn zegta mb gwnd z` miiwl minikqn mdy

elwyn zegte rlqn xzei exn`y dnéåä ïéæeøéæick ok exn` - ¥¦¨¥
,df z` df fxflàîìc Bàrlqn xzei xkend xn`y dn `ny - ¦§¨

` ,fxfl ick epi` lwyn zegt gwelde`léåä àøãéðå øîà÷ à÷åc, ©§¨¨¨©§¦§¨¨¥
,mixpic dyingn zegt lawi m` gwnd inca xq`ii xkende

`xnbd zpwqne .xpicn xzei mlyi m` gwna xq`ii gweldeéòaz¦¨¥
.wtqa x`yp df oic -

:dpyna miiepyd mixcpd zrax` xzida dpc `xnbdáø øîà̈©©
éqà áø øîà äãeäé,eìlä íéøãð äòaøàmdy dpyna miiepyd §¨¨©©©¦©§¨¨§¨¦©¨

`l` ,mdil`n mixzen mpi` ,mixzeníëçì äìàL ïéëéøöxiziy §¦¦§¥¨§¨¨
,xnel dcedi ax jiynne ,xcpd z`ìàeîLc dén÷ àzéøîà ék- ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyl ef `xnin izxn`ykøîà,éðz àpz`pzd dpy -äòaøà ¨©©¨¨¥©§¨¨
íéîëç eøézä íéøãð`la mixzene xenb xzid `edy rnyne , §¨¦¦¦£¨¦

,dl`yzøîà zàåy xne` dz` ji`e -íëçì äìàL ïéëéøö. §©§¨§©§§¦¦§¥¨§¨¨
:xg` oic lr iq` ax mya ef dreny yxit sqei ax

àzòîL àäì dì éðúî óñBé áødcedi ax xn`y df oicl dpey - ©¥©§¥¨§¨§©§¨
iq` ax myaàðMéì éàäa,ef oeyla -éqà áø øîà äãeäé áø øîà, §©¦§¨¨©©§¨¨©©©¦

øézäì éàMø íëç ïéà,cala dhxga mixcpàlà`weecïéòk ¥¨¨©©§©¦¤¨§¥
,eìlä íéøãð äòaøàgztd ici lry meyn ,gzt ici lr epiidc ©§¨¨§¨¦©¨

zrya eal l` ozep did eli`y ,zerh xcpk xcpd z` dyer `ed
oeekzp `l mixcp drax`d lkay ,xcep did `l gzt eze` xcpd

,`xnbd zniiqne .zerh xcpk `ede xcpløáñ÷iq` axïéçúBt ïéà ¨¨©¥§¦
mixcp xizdläèøça.gzta `l` ©£¨¨

:iq` ax lr wleg `ped axy dyrn d`ian `xnbd
àðeä áøc dén÷ì àúàc àeääax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¨

,excp el xiziy ick `peddéì øîà,xcepd z` `ped ax l`y - ¨©¥
Cìò Caì-,xcpd zrya didy itk `ed zrk jal oevx m`dmby ¦¨£¨

lr hxgzn jpi`e ,ezrya zxcpy dnl mikqne dvex dz` meid
zrya enk epi` jal oevx zrky e` ,`adle o`kn m` ik xard

.zxcpy dn lr rxtnl hxgzn dz`e ,xcpdîàdéì øaxl xcepd ¨©¥
,`pedàì,izxcpy dn lr rxtnl hxgzn ip`e ,ilr ial oi` - Ÿ

dééøLåaxy df dyrnn gkene .excp z` `ped ax el xizde - §©§¥

.dhxga oigzety xaeq `ped
ici lr `wec xcp `ped ax xa dax xizdy dyrn d`ian `xnbd

:dxexa dhxg
àðeä áø øa äaøc dén÷ì àúàc àeääiptl ribdy mc`a dyrn ©§¨¨§©¥§©¨©©¨

,excp el xiziy ick `ped ax xa daxdéì øîàax xa dax l`y - ¨©¥
,xcepd z` `pedäøNò eéä eléàäòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða ¦¨£¨¨§¥¨¨¤§©§§¨¨¨

zøãð éî,xcep ziid m`d -déì øîà,`ped ax xa daxl xcepd ¦¨©§¨¨©¥
àì,xcep iziid `l ize` miqiitn eid eli` -Bøézäåo`k yiy oeik , Ÿ§¦¦

.dxexa dhxg
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaøîBà äãeäé éaø,íéøîBàmil`ey -íãàì Bì`ay ©§¨©¦§¨¥§¦§¨¨
,excp z` xizdl mkgléìò äæ áìE-`ed zrk jal oevx m`d ¥¤¨¤

o`kn wx `l` xard lr hxgzn jpi`e ,xcpd zrya didy itk
,`adleåàì øîà íàdn lr rxtnl hxgzn ip`e ilr ial oi` - ¦¨©¨

,izxcpyBúBà ïéøézîoigzety dcedi 'x xaeqy ,excp z` - ©¦¦
.`ped axke ,dhxgaåéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø, ©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦

íéøîBàmil`ey -íãàì Bì,excp z` xizdl `ayäøNò eéä eléà §¦§¨¨¦¨£¨¨
zøãð éî äòL dúBàa EeñéiôiL íãà éða,xcep ziid m`d-øîà íà §¥¨¨¤§©§§¨¨¨¦¨©§¨¦¨©

åàì,.BúBà ïéøézî`weecy l`rnyi 'x ly eia` iqei iax xaeqy ¨©¦¦
.`ped ax xa daxke ,oigzet dxexa dhxga

mda zpzepe ,df oipra zeiyrn dnk d`ian `xnbdïîéñ)my lr ¦¨
mda mixkfend mi`xen`d.(éàpéå ïðçBé øæòìàå éqà©¦§¤§¨¨¨¨§©©

éqà éaøc dén÷ì àúàc àeääiq` iax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦©¦
,excp el xiziy ickdéì øîà,xcepd z` iq` 'x l`y -úéäz eck ¨©¥©¨¦

,zxcpy lr `xwirn hxgzn jpd m`d -déì øîàxcepd ¨©¥
ike ,`dinzaàì,,ip` hxgzny i`ce xnelkdééøLå'x exizd - Ÿ§©§¥

.dhxga oigzety iq` 'x xaeqy ,iq`
øæòìà éaøc dén÷ì àúàc àeääiax iptl ribdy mc`a dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦¤§¨¨

,excp el xiziy ick xfrl`déì øîàz` xfrl` iax l`y - ¨©¥
,xcepdøBãð úéòao`kne xcpa dvex dz` eiykr cr m`d - ¨¥§

,`xwirn zxcpy lr hxgzn jpdy e` ,exizdl jpevxa jli`e
déì øîà,xfrl` 'xl xcepdk ïðéòa àì éì ïéæbøî àì eléàíeì- ¨©¥¦Ÿ©§§¦¦Ÿ§¦¨§

xnelk ,llk xcep iziid `l xcpd zrya ipefibxd `l eli`
,fbexd jezn izxcpy lr ip` hxgzndéì øîà,xcepl xfrl` iax ¨©¥

úéòák àäzxfrl` iax xaeqy ixd .jpevxk xzen xcpd `di - §¥§¨¦
.dhxga oigzety

dzøáì dzøcàc àúzéà àéäädza z` dxicdy dy`a dyrn - ©¦¦§¨§©©§¨¦§©¨
,xcpd z` xizdl dzvxe dy`d dhxgzpe ,dpnn dpdiz `ly

ïðçBé éaøc dén÷ì éàúàopgei iax ytige ,opgei iax iptl d`a - £©§©¥§©¦¨¨
,zxcep dzid `l epnn zrcei dzid eli`y gzt dl `evnløîà̈©

dì,dy`d z` opgei iax l`y -éúøéâî ïøîàc zòãé äåä eléàC ¨¦£¨¨§©§§¨§¨§¥¨¨
Czøác dìòjza lr zexne` jizepkyy zrcei ziid m` - £¨¦§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לבן  זוכה  שהאב  המשנה  פס"ד  ידוע  והרי  בליובאוויטש  למד  אביו  הנה  לי...  שאמר  כפי   ...

להכיר  מזו,  ישרה  סברא  לך  ואין  שם,  המשנה  במפרשי  וכמבואר  הישרה  הסברא  שהיא  בחכמה 

בההכרח הגמור בדורותנו אלה ללמוד זאת החכמה )עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן דף קמ"ב ע"ב( שזה 

משפיע על כל מעמד ומצב האדם ובפרט של אלו שהוריהם כבר נכנסו בכרם פנימיות התורה שאז ציווי 

רז"ל )שבת ל"א סוף ע"א( אם יראת ד' אוצרו הן א"ל כו' הוא בהחלט ובהקדם והשי"ת יזכהו להיות 

ג"כ צנור אשר על ידו יתפשט לימוד זה גם בחביריו וסביבתו.

בברכת מזל טוב מזל טוב.



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc mixcp(ipy meil)

äáéæòc ïéìéî dnéà da úàîç àì eléàd`ex dzid `l dn` m` - ¦Ÿ£©¨¦¨¦¦©£¦¨
,mllba zafrp zeidl `id die`xy miaeh `l mixac dzaaéãëa¦§¦

dzøcà àì,dze` dxicdy oeike ,mpiga dze` dxicn dzid `l - Ÿ©©§¨
zrcei ziid m`e .ie`xk zbdpzn dpi` dziay mixacd mixkip

ok exn`iydzøcà éî,dze` dxicn ziid m`d -déì äøîà ¦©©§¨¨§¨¥
,opgei iaxl dy`dàìdxicn iziid `l z`f zrcei iziid eli` - Ÿ

,dze`dééøLå.dxcp z` opgei iax xizde - §©§¥
àáñ éàpé éaøc dézøa øa,`aq i`pi iax ly eza oa -dén÷ì àúà ©§©¥§©¦©©¨¨¨¨§©¥

àáñ éàpé éaøc,excp z` el xiziy ick `aq i`pi iax iptl `a - §©¦©©¨¨
déì øîà,eckp z` `aq i`pi iax l`y -ïéçúôc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨§©§§¨§¦

Cñ÷ðétjqwpt z` minya migzet ,zxcpyky rcei ziid eli` - ¦§¨¨
jiyrn lk ea miaezkyCãáBòa ïéLîLîîejiyrn z` miwceae - §©§§¦§¨¨

,md miaeh m`zøãð éî,xcep ziid m`d -,déì øîààìeli` - ¦¨©§§¨©¥Ÿ
,xcep iziid `l df xac rcei iziiddééøLå.excp z` xizde - §©§¥

.gzta `l` ,dhxga migzet oi`y `aq i`pi iax xaeqy gkene
:eqwpt oigzety epnn yexcl weqt d`ian `xnbd

,àaà éaø øîàäàø÷ éàîmigzety micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨¨
miyxecy ,eiyrna miynynne xcepd ly eqwpt z` minya

weqtdn(dk k ilyn)'øwáì íéøãð øçàå',,xcep mc`y ixg`y §©©§¨¦§©¥
.eiyrn z` [oiwcea-] mixwan minya

:eckpl i`pi iax gzty dna oigzet oi`y dxirn `xnbd
déì éàpé éaø çúôc áb ìò óàårcei did m`y df gzta eckpl §©©©§¨©©¦©©¥

mewn lkn ,xcep did `l eiyrna miynynnydéì ïðéçút àì ïðà£¨Ÿ©§¦¨¥
àäayeygl yiy ,df gzta mixcp xizdl migzet `l ep` - §¨

it lr s` ,excpa yiy oiprd zxneg z` eze` micnlny iptny
sevg epi`y meyn ,hxgzny xn`ie xwyi zn`a hxgzn epi`y
epi`y oeike ,minya eilr micitwny dnl yyeg epi`y ze`xdl

.jka xzip xcpd oi` zn`a hxgzn
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcdéì çút éàîgzt dna - §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¨©¥

elàáñ àeääì ìàéìîb ïaø.excp z` el xiziy ick eil` `ay ©¨©§¦¥§©¨¨
weqtd z` el yxc l`ilnb oaxy(gi ai my)úBø÷ãîk äèBa Lé'¥¤§©§§

ìe áøç'àtøî íéîëç ïBL,ef dyxcaäèBaä ìkeiztya `hany - ¨¤§£¨¦©§¥¨©¤
,xcpáøça Bø÷Bãì éeàø,excp z` miiwi `l `ny yeygl yiy itl ¨§§§¤¤
àlàe ,mkgl jliy xcepd ly ezpwzìàtøî íéîëç ïBLep`txie - ¤¨§£¨¦©§¥

rcei ziid eli` xcepl mixne` `l ep`e .excp z` el xiziy ,mkgd
z` eze` micnlny iptny yeygl yiy ,xcep ziid m`d ef dyxc
edeaygiy yiiazn `edy jezn ,excpa yiy oiprd zxneg
s` ,hxgzn `edy xn`ie xwyi ,zexeng zexiara lflfnk

.hxgzn epi` zn`ay
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
àéðúc,`ziixaa,øîBà ïúð éaøøãBpäxeng `ed ixdäða eléàk §©§¨©¦¨¨¥©¥§¦¨¨

äîa,jka xeq`y onfaBîéi÷îäå`le xcpy xcpl ¨¨§©§©§
`ed ixde ,xzei dxeng ezxiar ,mkgl l`ypåéìò áéø÷î eléàk- §¦©§¦¨¨

dna dze` lr,ïaø÷.ueg ihegy meyn aiigy ¨§¨
xn`py dna ,`xnbd zx`anàLéøaeli`k xcepd' `ziixad ly §¥¨

'dna dpaïðéçúteli` xcepd z` le`yl xzene ,el migzet - ©§¦¨
dpi`y itl ,xcep ziid m`d dna dpeak xcepd xengy zrci
m`e ,xwyl yiiazi ok el exn`iy ici lry jk lk dxeng dxiar
`l ok rcei did eli`y xn`i `l xeciln erpen did `l df xac

xn`py dnae .xcep didàôéñaeli`k eniiwnd `ziixad ly §¥¨
,el oigzet m`d mi`xen`d ewlgp dfa ,'oaxw eilr aixwnéiaà©©¥

,øîàïðéçút,xwyiy yeygl oi` dfa mby ,dfa xcepl migzet - ¨©©§¦¨
e,øîà àáøïðéçút àìmil`ey oi`e ,dfa xcepl migzet oi` - ¨¨¨©Ÿ©§¦¨

m`d oaxw aixwn eli`k xcpd z` miiwndy zrci eli` eze`
xnel yiiazi dxiard zxneg iptny yeygl yiy ,xcep ziid

s` hxgzny xn`ie xwyie ,efk dxiar lr xearl el ztki` `ly
.hxgzn epi` zn`ay it lr

:dpey gqepa `axe iia` zwelgn z` epyy yiy d`ian `xnbd
àzòîL àäì dì éðúî àðäk áø`axe iia` zwelgn z` dpy - ©©£¨©§¥¨§¨§©§¨

ðMéì ïéãäaàmigzet m`d ewlgpy ,lirl dx`azpy ef oeyla - §¨¥¦§¨
j` .iia`l oiae `axl oia migzet `yixa la` ,`tiqaéîBéáè áø©©§¥

éðúî`axe iia` zwelgn z` dpy -,éëäxn`py dnayàôéña ©§¥¨¦§¥¨
aixwnk xeng mkgl l`yp epi`e excp z` miiwndy `ziixad ly

`axl oiae iia`l oia ,uegaïðéçút àì`idy ,xcepl migzet `l- Ÿ©§¦¨
e ,zn`a hxgzn epi`e xwyiy miyyeg dxeng dxiaràLéøaly §¥¨

,ewlgp dfa ,dna dpeak xeng xcepdy `ziixad,øîà éiaà©©¥¨©
ïðéçúte ,jk lk dxeng dxiar ef oi`y ,dfa xcepl migzet -àáø ©§¦¨¨¨

ïðéçút àì ,øîàmiyyeg dfa mby ,xcepl dfa migzet `l - ¨©Ÿ©§¦¨
xn`ie ,dna dpa eli`ky ef dxiarl yyeg epi`y xnel yiiaziy

,`xnbd zniiqne .hxgzn epi` zn`ay s` hxgznyàúëìäå- §¦§§¨
y ,`id dklddïðéçút àìxcepl migzet oi` -àLéøa àìxcepdy Ÿ©§¦¨Ÿ§¥¨

,dna dpa eli`kàôéña àìåaixwd eli`k xcpd z` miiwndy §Ÿ§¥¨
.oaxw dilr

`y sqep gzt d`ian `xnbd:ea migzet oi
ìàeîLc énð àäa ïðéçút àìåxn`y dna mb migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨©¦¦§¥

,l`enyìàeîL øîàcxcepdBîéi÷nL ét ìò óàxcplòLø àø÷ð, §¨©§¥©©¦¤§©§¦§¨¨¨
dz`y it lr s`y ,df xac rcei ziid m` xcepd z` mil`ey `le

,xcep ziid m`d ,ryx `xwp dz` xcpd z` miiwndfa mby oeik
`xwidl el ztki` `ly xnel yiiazn `edy iptny miyyeg

xn`ie xwyi ,ryx.hxgzn epi` zn`ay s` ,hxgzn `edy
:ryx `xwp excp miiwndy oipn `xnbd zx`an

àø÷ éàî ,eäaà éaø øîàs`y micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨
,ryx `xwp excp miiwndaezky(bk bk mixac)'àì øcðì ìcçú éëå§¦¤§©¦§ŸŸ

,'àèç Eá äéäéea oi` xecpl lcgy iny weqta x`eany oeike ¦§¤§¥§
xg`le .`hg ea yi ,xecpln lcg epi`y iny rnyn ,`hg
,'dlcg' oeyl xcp iabl aezk df weqtae ,`hg yi xcepay epcnly

éìéåäìãç äìãç óxcepdy 'dlcg dlcg' dey dxifba micnel - §¨¥£¨¨£¨¨
y dxifbde .ryx mb `xwp,`id deàëä áéúkdf weqta aezk - §¦¨¨

e'íúä áéúëe ,'øcðì ìcçú éëaezke -(fi b aei`)eìãç íéòLø íL' ¦¤§©¦§Ÿ§¦¨¨¨§¨¦¨§
'æâø,oeyl o`k s` ,miryx lr yxtzn 'dlcg' oeyl aei`ay enke Ÿ¤

lcg epi`y ine ,miryx lr yxtzn xcp iabl aezky 'dlcg'
.`ed ryx ,`hg ea yiy xecpl

:ryx `xwp excp miiwndy dpynn di`x d`ian `xnbd
,óñBé áø øîày ,ryx `xwp excp miiwndy di`x `iadl yióà ¨©©¥©
àðéðz énð ïðàdpyna epipy ep` mb -(.h lirl)xcepd,íéøLk éøãðk £¨©¦¨¦¨§¦§¥§¥¦

,íeìk øîà àìla` ,mixcep mpi` mixykdy oeikxn`e xcp m` Ÿ¨©§
,íéòLø éøãðkøãðexcp lg -,äòeáLáe ïaø÷áe øéæðajxcy oeik §¦§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨¦§¨

m`y ,mixcp zeci ipica zipyp ef dpyne .el` lka xecpl miryxd
ik ,xifp `ed ixd 'ipixd miryx ixcpk' xn`e eiptl xaer xifp did
oke .'edenk ipixd' xn`e eiptl xaer xifp didy inl xacd dnec
miryx ixcpk' xn`e eiptl zgpen dnda dzid m` ,oaxw iabl
eiptl gpen mgl xkk did m`e .oaxwl ef dnda `iadl aiig 'ilr
`ly raypk `ed ixd ,'lke` `ly epnid miryx ixcpk' xn`e
jxc oky oeik ,dreayde zexifpde xcpd lge .df xkk lk`i
ixcpk' xn` m` la` .zexifp lawle xecple raydl miryxd
epnid mixyk ixcpk' e` ,'ilr mixyk ixcpk' e` ,'ipixd mixyk
jxc oi`y oeik ,dreay `le xcp `le zexifp dlg `l ,'lke` `ly
df oi`e xcp oeyl ly dlgzd eixaca oi` okle ,xecpl mixykd

.mixcp zeci
:qrkd zepba zexnin d`ian `xnbd

,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàìk ñòBkä ìkípäéb éðéî ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¥¨¦¥¥¦Ÿ
,Ba ïéèìBLipin lka ypri f`e ,xwira xetkl e`ian qrkdy itl §¦

.mepdibay miyperøîàpL(i `i zldw)Ealî ñòk øñäå'[df ici lre] ¤¤¡©§¨¥©©¦¦¤
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הבשך מעבוד הה

oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtmixcp
àì åìéàúàîç.äîéà äáileli`.dni` da dz`xy.äáéæòã ïéìéîoitiy mixac,ogipdl

.dnif xac ,xnelk.úøãà àì éãëádzid `l mpga,dzxicnoifirlneziid in .dilr

dxicn.`l i` oigzet i` rnynl `kil `kd .ïéø÷áîù.êéùòîliaya ,dlrn ly c"aa

.zxcpy.äàø÷ éàîmixcp iptny.mc` ly eiyrn oixweg.ø÷áì íéøãð øçàåxcep m`y

.eiyrn oixwan.ïðéçúô àìåi`da mc` meyl

iedc meyn ,"xwal mixcp xg`"mei`,lecb

epevxy eiykr xn`i ,xtdl ezrc oi` 'it`y

meyn ,inp `ziipxg` izxz ipda `le .xtdl

.ok epi`e ,xtdl ezrcy xne`e ,lecb mei` iedc

.äèåáä ìë"dizty `han" enk ,xcepd lk

)xacnal.(.àôøî íéîëç ïåùìå.el oixizny

.äîá äðá åìéàë.miakek zcearlàùéøá
.ïðéçúôx ly eixac zligzaeli`k :xn`c ozp '

`xizi eyper ied `lc ,dil opigzt - dna dpa

lk mei` `kile ,oaxw dlr car `lc zni` lk

aiigzn ,"dilr xihwn eli`k" `tiqa la` .jk

`xizi mei` epiid - dzin..àôéñálkd ixac

.opigzt `lìãçú éë.àèç êá äéäé àì øåãðì
.`hg `ki` - dil care xcp i`c llknéøãðë

.íéòùøexwi` - oiniiwne mixcepy t"r`

.miryx.æâø áì"fbx al" liaya ,qrk epiid

oeilk" didi."mipir.äé÷ñéîá.i"`l dlryk

ååìúéà..diiel el eyr.éàæåç éðá.eid micedi

.äèéçù úéá åì òøôå ïéà ì"à`xiizpeel xnel

.epbxdi `ny ,dti dyr `ly.àúà éë`ler

.opgei iaxc dinwléøáåò éãé é÷éæçà àîìã øîà
.äøéáò."dhigy zia rxte lif" el izxn`yì"à

.úéùò äôézlvd jytpy ,el zxn` jky

.xeaic eze`aø äîú.ïðçåé 'dil dedc lr

,exiagl bxdy jk lk qrk d`feg xa `eddl

.l`xyi ux`a dedc li`ed
àì
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ïéçúôã.jcaera oiynynne jqwptciqgk envr wifgn `edy d`xp xcep `edy jezny

oiynynne eizeikf qwpt migzet minyd on jk jezne ,excpa lyki `ly

eiyrna.øîà.`xw i`n `a` iaxi`pi iax dil xn`ck `ed ikdc ,xnelk.øçàå
.xwal mixcpeiyrn oixwan - mc` xcpy xg`.àìådax xn`c `ziipxg` oicda oigzt

.dpg xa xadax xn`y zxg`d z`fa oigzet oi`

jk lk `hgy el xne`y jezny itl ,dpg xa xa

hxgzny xne`y yegl yi - axga exwcl ie`xy

hxgzn oi`y t"r`.øãåðä.dna dpa eli`k

opincn ikdlc ipira d`xpe .zenad xeqi` zrya

xcepc dizrc` wilqc meyn ,dna dpeal dl

ilina dixq` `pngxc ,ciar `w devnc

,irhc xn`we .diytp` xq` inp edi`e `xeqi`c

dixdf` `pngxc idpc .inc dna dpeal ,daxc`c

siqel `lc dixdf` - mipta zepaxw iaexw`l

idp ,p"d .uega aixwdle dna zepal dlr

siqen ik ,mixeq`d mixac dilr xq` `pngxc

exn`y oiprk ,ryt - `pngx xq`c i`n` edi`

xta inlyexiadxq`y dna jiic `l :"migzet" w

.mixg` mixac jilr xqe` dz`y `l` dxez

qitzn xcepc meyn `pyil i`d inp dia jiiye

dna dpeak `vnp - ievx epaxw oi`y oeike ,oaxwa

uega aixwne..åîéé÷îäåepi`y ,xnelk

,oaxw dna dze` lr aixwd eli`k - eilr l`yp

ueg ihegy meyn aiige.àùéøá.opigzt

dpa eli`k xcepdc ,ozp iaxc `ziixac `yixa

,jk lk dlecb dxiard oi`y itly ,opigzt - dna

xneln yiiazi `l - eala hxgzn epi` m`

zn`d..àôéñá:epiidc ,`ziixa dze` ly

oaxw dilr aixwd eli`k eniiwnd.àáøxn`

.opigzt `lxneg jezn `ny yginl `ki`c

`edy jezn ,hxgzn epi`y t"r` dxiard

hxgzn `edy xnel xwyi - yiiazn.éìéåó
.dlcg dlcg`l xecpl lcgz ike :w"d `kdc

`hg ja didi - lcgz `l m` `d ,`hg ja didi.

éøãðë.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx

ixwn "ryx" xcep `nl`.ìëlk qrekd mc`

.ea mihley mpdib ipinxetkl e`ian qrkdy itl

) "bxe`c xfril` iax" wxta opixn`ck ,xwirazay

:dwixkpk jipira didi eznga eilk xaync (.

òøôå.dhigyd zia dilxdn zeniy.êùôð
.zlvdjbxed did ok `lnl`y.à÷iax dnz

.aizk laaa fbx al my jl ozpe opgeixab j`ide

exiag z` bexdl jk lk `fegn oa eze` ly eqrk?

àåää.`pcxi opixar `l `zryocxid xare

zeyecw zvwnle xnerd z`adl ycwzp `l.

äáåâá.et`eqrk zxeabza.ïéàlk midl`

.eizenfnecbpk daeyg dpi` dpikyy.øîàðù
.gepi miliqk wiga qrk ikied qrekc `nl`

liqk.ìéñëå.zle` yextizeyth siqen `nl`.àì.ryedi xtqe dxez iyneg dyng `l` mdl ozp,mciay zexiar lr l`xyi gikedl `l` did `l mi`iap x`y ly oxwiry

dgkezl ekxved `l e`hg (`l) `lnl`e.éðôî.`id l`xyi ux` ly dkxryoikixv eid e`hg `l elit` jkitle ,elgp xy` zelgpde l`xyi ux`ay zexiir zeyxetn ryedi xtqay

ryedi xtq.øîàðù.qrk ax dnkg aexa ik`ed jexa yecwdl l`xyi eqirkdy qrk aexl oniq yi mi`iapd zenkg ixac aexa.
xn`

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

ïéJéî dnéà da úàîç àI eJéà"äáéæòc¯éãëa ¦¨£¨¨¦¨¦¦©£¦¨¦§¦
.dééøLå ,"àI" :déI äøîà ?dzøãà éî "dzøãà àÏ£©§¨¦£©§¨¨§¨¥¨§¨§¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc mixcp(ipy meil)

äáéæòc ïéìéî dnéà da úàîç àì eléàd`ex dzid `l dn` m` - ¦Ÿ£©¨¦¨¦¦©£¦¨
,mllba zafrp zeidl `id die`xy miaeh `l mixac dzaaéãëa¦§¦

dzøcà àì,dze` dxicdy oeike ,mpiga dze` dxicn dzid `l - Ÿ©©§¨
zrcei ziid m`e .ie`xk zbdpzn dpi` dziay mixacd mixkip

ok exn`iydzøcà éî,dze` dxicn ziid m`d -déì äøîà ¦©©§¨¨§¨¥
,opgei iaxl dy`dàìdxicn iziid `l z`f zrcei iziid eli` - Ÿ

,dze`dééøLå.dxcp z` opgei iax xizde - §©§¥
àáñ éàpé éaøc dézøa øa,`aq i`pi iax ly eza oa -dén÷ì àúà ©§©¥§©¦©©¨¨¨¨§©¥

àáñ éàpé éaøc,excp z` el xiziy ick `aq i`pi iax iptl `a - §©¦©©¨¨
déì øîà,eckp z` `aq i`pi iax l`y -ïéçúôc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨§©§§¨§¦

Cñ÷ðétjqwpt z` minya migzet ,zxcpyky rcei ziid eli` - ¦§¨¨
jiyrn lk ea miaezkyCãáBòa ïéLîLîîejiyrn z` miwceae - §©§§¦§¨¨

,md miaeh m`zøãð éî,xcep ziid m`d -,déì øîààìeli` - ¦¨©§§¨©¥Ÿ
,xcep iziid `l df xac rcei iziiddééøLå.excp z` xizde - §©§¥

.gzta `l` ,dhxga migzet oi`y `aq i`pi iax xaeqy gkene
:eqwpt oigzety epnn yexcl weqt d`ian `xnbd

,àaà éaø øîàäàø÷ éàîmigzety micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨¨
miyxecy ,eiyrna miynynne xcepd ly eqwpt z` minya

weqtdn(dk k ilyn)'øwáì íéøãð øçàå',,xcep mc`y ixg`y §©©§¨¦§©¥
.eiyrn z` [oiwcea-] mixwan minya

:eckpl i`pi iax gzty dna oigzet oi`y dxirn `xnbd
déì éàpé éaø çúôc áb ìò óàårcei did m`y df gzta eckpl §©©©§¨©©¦©©¥

mewn lkn ,xcep did `l eiyrna miynynnydéì ïðéçút àì ïðà£¨Ÿ©§¦¨¥
àäayeygl yiy ,df gzta mixcp xizdl migzet `l ep` - §¨

it lr s` ,excpa yiy oiprd zxneg z` eze` micnlny iptny
sevg epi`y meyn ,hxgzny xn`ie xwyi zn`a hxgzn epi`y
epi`y oeike ,minya eilr micitwny dnl yyeg epi`y ze`xdl

.jka xzip xcpd oi` zn`a hxgzn
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcdéì çút éàîgzt dna - §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¨©¥

elàáñ àeääì ìàéìîb ïaø.excp z` el xiziy ick eil` `ay ©¨©§¦¥§©¨¨
weqtd z` el yxc l`ilnb oaxy(gi ai my)úBø÷ãîk äèBa Lé'¥¤§©§§

ìe áøç'àtøî íéîëç ïBL,ef dyxcaäèBaä ìkeiztya `hany - ¨¤§£¨¦©§¥¨©¤
,xcpáøça Bø÷Bãì éeàø,excp z` miiwi `l `ny yeygl yiy itl ¨§§§¤¤
àlàe ,mkgl jliy xcepd ly ezpwzìàtøî íéîëç ïBLep`txie - ¤¨§£¨¦©§¥

rcei ziid eli` xcepl mixne` `l ep`e .excp z` el xiziy ,mkgd
z` eze` micnlny iptny yeygl yiy ,xcep ziid m`d ef dyxc
edeaygiy yiiazn `edy jezn ,excpa yiy oiprd zxneg
s` ,hxgzn `edy xn`ie xwyi ,zexeng zexiara lflfnk

.hxgzn epi` zn`ay
:ea migzet oi`y sqep gzt d`ian `xnbd

àúééðøçà àãäa ïðéçút àìå,xg`d df gzta migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨¨©£©§¨¨
àéðúc,`ziixaa,øîBà ïúð éaøøãBpäxeng `ed ixdäða eléàk §©§¨©¦¨¨¥©¥§¦¨¨

äîa,jka xeq`y onfaBîéi÷îäå`le xcpy xcpl ¨¨§©§©§
`ed ixde ,xzei dxeng ezxiar ,mkgl l`ypåéìò áéø÷î eléàk- §¦©§¦¨¨

dna dze` lr,ïaø÷.ueg ihegy meyn aiigy ¨§¨
xn`py dna ,`xnbd zx`anàLéøaeli`k xcepd' `ziixad ly §¥¨

'dna dpaïðéçúteli` xcepd z` le`yl xzene ,el migzet - ©§¦¨
dpi`y itl ,xcep ziid m`d dna dpeak xcepd xengy zrci
m`e ,xwyl yiiazi ok el exn`iy ici lry jk lk dxeng dxiar
`l ok rcei did eli`y xn`i `l xeciln erpen did `l df xac

xn`py dnae .xcep didàôéñaeli`k eniiwnd `ziixad ly §¥¨
,el oigzet m`d mi`xen`d ewlgp dfa ,'oaxw eilr aixwnéiaà©©¥

,øîàïðéçút,xwyiy yeygl oi` dfa mby ,dfa xcepl migzet - ¨©©§¦¨
e,øîà àáøïðéçút àìmil`ey oi`e ,dfa xcepl migzet oi` - ¨¨¨©Ÿ©§¦¨

m`d oaxw aixwn eli`k xcpd z` miiwndy zrci eli` eze`
xnel yiiazi dxiard zxneg iptny yeygl yiy ,xcep ziid

s` hxgzny xn`ie xwyie ,efk dxiar lr xearl el ztki` `ly
.hxgzn epi` zn`ay it lr

:dpey gqepa `axe iia` zwelgn z` epyy yiy d`ian `xnbd
àzòîL àäì dì éðúî àðäk áø`axe iia` zwelgn z` dpy - ©©£¨©§¥¨§¨§©§¨

ðMéì ïéãäaàmigzet m`d ewlgpy ,lirl dx`azpy ef oeyla - §¨¥¦§¨
j` .iia`l oiae `axl oia migzet `yixa la` ,`tiqaéîBéáè áø©©§¥

éðúî`axe iia` zwelgn z` dpy -,éëäxn`py dnayàôéña ©§¥¨¦§¥¨
aixwnk xeng mkgl l`yp epi`e excp z` miiwndy `ziixad ly

`axl oiae iia`l oia ,uegaïðéçút àì`idy ,xcepl migzet `l- Ÿ©§¦¨
e ,zn`a hxgzn epi`e xwyiy miyyeg dxeng dxiaràLéøaly §¥¨

,ewlgp dfa ,dna dpeak xeng xcepdy `ziixad,øîà éiaà©©¥¨©
ïðéçúte ,jk lk dxeng dxiar ef oi`y ,dfa xcepl migzet -àáø ©§¦¨¨¨

ïðéçút àì ,øîàmiyyeg dfa mby ,xcepl dfa migzet `l - ¨©Ÿ©§¦¨
xn`ie ,dna dpa eli`ky ef dxiarl yyeg epi`y xnel yiiaziy

,`xnbd zniiqne .hxgzn epi` zn`ay s` hxgznyàúëìäå- §¦§§¨
y ,`id dklddïðéçút àìxcepl migzet oi` -àLéøa àìxcepdy Ÿ©§¦¨Ÿ§¥¨

,dna dpa eli`kàôéña àìåaixwd eli`k xcpd z` miiwndy §Ÿ§¥¨
.oaxw dilr

`y sqep gzt d`ian `xnbd:ea migzet oi
ìàeîLc énð àäa ïðéçút àìåxn`y dna mb migzet `l oke - §Ÿ©§¦¨§¨©¦¦§¥

,l`enyìàeîL øîàcxcepdBîéi÷nL ét ìò óàxcplòLø àø÷ð, §¨©§¥©©¦¤§©§¦§¨¨¨
dz`y it lr s`y ,df xac rcei ziid m` xcepd z` mil`ey `le

,xcep ziid m`d ,ryx `xwp dz` xcpd z` miiwndfa mby oeik
`xwidl el ztki` `ly xnel yiiazn `edy iptny miyyeg

xn`ie xwyi ,ryx.hxgzn epi` zn`ay s` ,hxgzn `edy
:ryx `xwp excp miiwndy oipn `xnbd zx`an

àø÷ éàî ,eäaà éaø øîàs`y micnel epnny weqtd edn - ¨©©¦©¨©§¨
,ryx `xwp excp miiwndaezky(bk bk mixac)'àì øcðì ìcçú éëå§¦¤§©¦§ŸŸ

,'àèç Eá äéäéea oi` xecpl lcgy iny weqta x`eany oeike ¦§¤§¥§
xg`le .`hg ea yi ,xecpln lcg epi`y iny rnyn ,`hg
,'dlcg' oeyl xcp iabl aezk df weqtae ,`hg yi xcepay epcnly

éìéåäìãç äìãç óxcepdy 'dlcg dlcg' dey dxifba micnel - §¨¥£¨¨£¨¨
y dxifbde .ryx mb `xwp,`id deàëä áéúkdf weqta aezk - §¦¨¨

e'íúä áéúëe ,'øcðì ìcçú éëaezke -(fi b aei`)eìãç íéòLø íL' ¦¤§©¦§Ÿ§¦¨¨¨§¨¦¨§
'æâø,oeyl o`k s` ,miryx lr yxtzn 'dlcg' oeyl aei`ay enke Ÿ¤

lcg epi`y ine ,miryx lr yxtzn xcp iabl aezky 'dlcg'
.`ed ryx ,`hg ea yiy xecpl

:ryx `xwp excp miiwndy dpynn di`x d`ian `xnbd
,óñBé áø øîày ,ryx `xwp excp miiwndy di`x `iadl yióà ¨©©¥©
àðéðz énð ïðàdpyna epipy ep` mb -(.h lirl)xcepd,íéøLk éøãðk £¨©¦¨¦¨§¦§¥§¥¦

,íeìk øîà àìla` ,mixcep mpi` mixykdy oeikxn`e xcp m` Ÿ¨©§
,íéòLø éøãðkøãðexcp lg -,äòeáLáe ïaø÷áe øéæðajxcy oeik §¦§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨¦§¨

m`y ,mixcp zeci ipica zipyp ef dpyne .el` lka xecpl miryxd
ik ,xifp `ed ixd 'ipixd miryx ixcpk' xn`e eiptl xaer xifp did
oke .'edenk ipixd' xn`e eiptl xaer xifp didy inl xacd dnec
miryx ixcpk' xn`e eiptl zgpen dnda dzid m` ,oaxw iabl
eiptl gpen mgl xkk did m`e .oaxwl ef dnda `iadl aiig 'ilr
`ly raypk `ed ixd ,'lke` `ly epnid miryx ixcpk' xn`e
jxc oky oeik ,dreayde zexifpde xcpd lge .df xkk lk`i
ixcpk' xn` m` la` .zexifp lawle xecple raydl miryxd
epnid mixyk ixcpk' e` ,'ilr mixyk ixcpk' e` ,'ipixd mixyk
jxc oi`y oeik ,dreay `le xcp `le zexifp dlg `l ,'lke` `ly
df oi`e xcp oeyl ly dlgzd eixaca oi` okle ,xecpl mixykd

.mixcp zeci
:qrkd zepba zexnin d`ian `xnbd

,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàìk ñòBkä ìkípäéb éðéî ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨©¥¨¦¥¥¦Ÿ
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àì åìéàúàîç.äîéà äáileli`.dni` da dz`xy.äáéæòã ïéìéîoitiy mixac,ogipdl

.dnif xac ,xnelk.úøãà àì éãëádzid `l mpga,dzxicnoifirlneziid in .dilr

dxicn.`l i` oigzet i` rnynl `kil `kd .ïéø÷áîù.êéùòîliaya ,dlrn ly c"aa

.zxcpy.äàø÷ éàîmixcp iptny.mc` ly eiyrn oixweg.ø÷áì íéøãð øçàåxcep m`y

.eiyrn oixwan.ïðéçúô àìåi`da mc` meyl

iedc meyn ,"xwal mixcp xg`"mei`,lecb

epevxy eiykr xn`i ,xtdl ezrc oi` 'it`y

meyn ,inp `ziipxg` izxz ipda `le .xtdl

.ok epi`e ,xtdl ezrcy xne`e ,lecb mei` iedc

.äèåáä ìë"dizty `han" enk ,xcepd lk

)xacnal.(.àôøî íéîëç ïåùìå.el oixizny

.äîá äðá åìéàë.miakek zcearlàùéøá
.ïðéçúôx ly eixac zligzaeli`k :xn`c ozp '

`xizi eyper ied `lc ,dil opigzt - dna dpa

lk mei` `kile ,oaxw dlr car `lc zni` lk

aiigzn ,"dilr xihwn eli`k" `tiqa la` .jk

`xizi mei` epiid - dzin..àôéñálkd ixac

.opigzt `lìãçú éë.àèç êá äéäé àì øåãðì
.`hg `ki` - dil care xcp i`c llknéøãðë

.íéòùøexwi` - oiniiwne mixcepy t"r`

.miryx.æâø áì"fbx al" liaya ,qrk epiid

oeilk" didi."mipir.äé÷ñéîá.i"`l dlryk

ååìúéà..diiel el eyr.éàæåç éðá.eid micedi

.äèéçù úéá åì òøôå ïéà ì"à`xiizpeel xnel

.epbxdi `ny ,dti dyr `ly.àúà éë`ler

.opgei iaxc dinwléøáåò éãé é÷éæçà àîìã øîà
.äøéáò."dhigy zia rxte lif" el izxn`yì"à

.úéùò äôézlvd jytpy ,el zxn` jky

.xeaic eze`aø äîú.ïðçåé 'dil dedc lr

,exiagl bxdy jk lk qrk d`feg xa `eddl

.l`xyi ux`a dedc li`ed
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oiynynne eizeikf qwpt migzet minyd on jk jezne ,excpa lyki `ly

eiyrna.øîà.`xw i`n `a` iaxi`pi iax dil xn`ck `ed ikdc ,xnelk.øçàå
.xwal mixcpeiyrn oixwan - mc` xcpy xg`.àìådax xn`c `ziipxg` oicda oigzt

.dpg xa xadax xn`y zxg`d z`fa oigzet oi`

jk lk `hgy el xne`y jezny itl ,dpg xa xa

hxgzny xne`y yegl yi - axga exwcl ie`xy

hxgzn oi`y t"r`.øãåðä.dna dpa eli`k

opincn ikdlc ipira d`xpe .zenad xeqi` zrya

xcepc dizrc` wilqc meyn ,dna dpeal dl

ilina dixq` `pngxc ,ciar `w devnc

,irhc xn`we .diytp` xq` inp edi`e `xeqi`c

dixdf` `pngxc idpc .inc dna dpeal ,daxc`c

siqel `lc dixdf` - mipta zepaxw iaexw`l

idp ,p"d .uega aixwdle dna zepal dlr

siqen ik ,mixeq`d mixac dilr xq` `pngxc

exn`y oiprk ,ryt - `pngx xq`c i`n` edi`

xta inlyexiadxq`y dna jiic `l :"migzet" w

.mixg` mixac jilr xqe` dz`y `l` dxez

qitzn xcepc meyn `pyil i`d inp dia jiiye

dna dpeak `vnp - ievx epaxw oi`y oeike ,oaxwa

uega aixwne..åîéé÷îäåepi`y ,xnelk

,oaxw dna dze` lr aixwd eli`k - eilr l`yp

ueg ihegy meyn aiige.àùéøá.opigzt

dpa eli`k xcepdc ,ozp iaxc `ziixac `yixa

,jk lk dlecb dxiard oi`y itly ,opigzt - dna

xneln yiiazi `l - eala hxgzn epi` m`

zn`d..àôéñá:epiidc ,`ziixa dze` ly

oaxw dilr aixwd eli`k eniiwnd.àáøxn`

.opigzt `lxneg jezn `ny yginl `ki`c

`edy jezn ,hxgzn epi`y t"r` dxiard

hxgzn `edy xnel xwyi - yiiazn.éìéåó
.dlcg dlcg`l xecpl lcgz ike :w"d `kdc

`hg ja didi - lcgz `l m` `d ,`hg ja didi.

éøãðë.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx

ixwn "ryx" xcep `nl`.ìëlk qrekd mc`

.ea mihley mpdib ipinxetkl e`ian qrkdy itl

) "bxe`c xfril` iax" wxta opixn`ck ,xwirazay

:dwixkpk jipira didi eznga eilk xaync (.

òøôå.dhigyd zia dilxdn zeniy.êùôð
.zlvdjbxed did ok `lnl`y.à÷iax dnz

.aizk laaa fbx al my jl ozpe opgeixab j`ide

exiag z` bexdl jk lk `fegn oa eze` ly eqrk?

àåää.`pcxi opixar `l `zryocxid xare

zeyecw zvwnle xnerd z`adl ycwzp `l.

äáåâá.et`eqrk zxeabza.ïéàlk midl`

.eizenfnecbpk daeyg dpi` dpikyy.øîàðù
.gepi miliqk wiga qrk ikied qrekc `nl`

liqk.ìéñëå.zle` yextizeyth siqen `nl`.àì.ryedi xtqe dxez iyneg dyng `l` mdl ozp,mciay zexiar lr l`xyi gikedl `l` did `l mi`iap x`y ly oxwiry

dgkezl ekxved `l e`hg (`l) `lnl`e.éðôî.`id l`xyi ux` ly dkxryoikixv eid e`hg `l elit` jkitle ,elgp xy` zelgpde l`xyi ux`ay zexiir zeyxetn ryedi xtqay

ryedi xtq.øîàðù.qrk ax dnkg aexa ik`ed jexa yecwdl l`xyi eqirkdy qrk aexl oniq yi mi`iapd zenkg ixac aexa.
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.àðãøé ïðéøáò àì`l oiicrepxarrxi`yk ocxid z`megza opied `le ,dyrn eze`

.i"`äáåâë.åôà.oexg el yiy.åéúåîæî ìë íéäìà ïéà,eizeaygnadaeyg dpiky oi`

.ecbpk.úìåà ùåøôé.dhzyny.òùô áøeiryty.miaexnäëøòù éðôîìàøùé õøà ìù
.àåäehray itle .ikd e`la `ibq `le ,haye hay lk ly ,wlg ,jxr ea aezkye`hge

ogixhdl ,mixtqd x`y ,dnkg aex mdl sqep

xzei..ïé÷÷æð ïéàxcpy itl ,excp el xizdl

.`ed xengíðå÷î õåç.éì úéðäð éúùàelit`y

- "il zipdp izy` oi`y l`xyi idl`a" xcp

iny :dxez dxn`y itl .el xizdl oiwwfp

zeyrl micia mind lr dgni dyecwa azkpy

i` ,xcp i`d y"k `l - ezy`l yi` oia mely

.xcp oeyl `edy "l`xyi idl`"a xcpéøî àì
.àìåë.lke` `l mlerd oec`a :rayp `edy

ikd .dil znirh `l `lek ixn `l :sqei ax l"`

i`cea ?zxn`w `lek ixn `l :sqei ax xn`w

ink epiidc .jl xizdl xeq`y ,dil znirh `l

.l`xyi idl`a raypy

äðä øñçùåøéôî åéú÷úòäå
íåùøâ åðéáø

.àðäë áøì àçéðäsqei ax ea axqn didy itl

`l" inp xn`w i`n` ,sqei ax `l` ,ikd xcp

?"`lek ixn.[úøîà÷ àìåë éøî àì ÷"ä]
.oxn`ck ,sqei ax l"`w dinzaáø ãô÷éà

.ïîçðgzt `edy xac el xnel leki did `ly

.dhxgl.êòìé÷ì ìéæ äéì øîàli`ed ,jzial

.jl geztl rcei ipi`eúøàôú àéäù ìëäéùåòì
.íãàä ïî åì úøàôúåinp laewn xac `diy

zx`tz ied zeixad ipirali`ede .diyerl

excpy ,eilr lawzn oi`y ,ongp ax ctwi`c

`zrc` - gzt el `evnl leki epi`y k"k xeng

`l ikde ikdc.ixcp
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dl`y yi ixn`c d"ak ol `niiwe ,`l e` dreaya dl`y yi m` ibilt d"ae y"ac-iq` 'x

.ezia mely meyn "zipdp izy` mpew"a `l` oiwwfp oi` dlgzkl edin ,dl`y yic idp :w"d

la` :opiyxc dipinc "exac lgi `l" `dc ,ixn`w `nlra opaxcn i`ce y"ac ,il gep epi`e

el oilgen mixg`-inp "dreay ray d"` (e`l)

'x dil mw k"`e ,opaxcn 'it`c ixn` d"ae .i`w

`idd dil zil iq` 'x `l` !i`ny ziak iq`

l"q ,p"` .ibilt dl`y yiac onwlc `zniwe`

epi` edexizd elit`c ,opaxcn dl`y oi` y"alc

edexizd m`e ,dl`y yi d"ale .xzen-,xzen

l"p df .oiwwfp oi` dlgzkl edin.õåçmpewn

ipa z` dzkdye iqik z` dapby il zipdp izy`

.dapb `ly rcepe ezkd `ly rcepe`id jk

xn`c o`n `ki`e .ze`gqpd aexa `qxbd

- dapb `lye ezkd `ly rcep i`c ,`id `zerhc

zebby ixcp `de ?"izy` mpew"n ueg xn`w ikid

,mkgl dl`y jixv epi`c lirl `pwiq`e ,`ed

jk oixzen zebby ixcpy myk :onwl opixn`e

azk l"f `"ayxd la` !zexzen zebby zereay

`peeb i`d ikc 'ipzna opz ike ,dil 'iqxbc xyt`c

ok iptn `l m`y xne`a n"d - dl`y jixv epi`

cinrna la` ,dxicn did `l:xn`e eixac

jixv - epnn dpdz `ly did ezrca k"tr`

ikc l"p eyexit itle .ixiin cinrna `kde .dl`y

izy` mpewn ueg xn`w-izxz `ki`c meyn

.zebby ixcp oirk eedc cere ,ezia mely ;xn`w

dapby `vnp 'it` xne` l"f `ed la`-l`yp

`vnp hwp ike .ezia mely meyn el mixizne

dapb `ly-) 'ipznc `pyil:dk onwle`le ,hwp (

il gep epi`e .`wec.éà`l idena zxcp

.jl `pwiwcfn`zi`ck ,dreayl iepk "iden"c

oiwwfp oi` dlgzklc iq` 'xl l"qe .`nw oiwxta

dreayl.éäìàá.jl `pwiwcfn l`xyi

"iden"a zxcp i` :iqxbc `ki`e .dinza

`cixb dreaylc l"qc ,xnelk .jl `pwiwcfn

oi`e ,ith xing - myd xikfdy oeik la` ,oiwwfp

oiwwfpc"q dedc .`lek ixn xn` [i`n`] sqei ax .

lekil `lc `pdk axc dilr ray` sqei axc.

÷"ä.zxn`w `lek ixn [`l]dinza.àì
.znirhoiwwfp oi`c.øîàongp ax xn` `ax

.l`xyi idl`l oiwwfpe dhxga oigzet `zkld

,dreaya oia xcpa oia - dhxga oigzet :yexit

`py `le - l`xyi idl`l dlgzkl inp oiwwfpe

ik elit`e .`vtg hiwp `l e` ,dicia `vtg hwp

`l` `vtg hwp xing `lc ,oiwwfp - `vtg hiwp

xwir la` ,dilr inei`l oipiicd zreay oiprl

,miwwfp zereayl elit`c `xnbc `pic `ed oicd .llk `zlinl `zil - zinler dxtd el oi` - zexacd zxyra e` dxez xtqa razy`c o`n :oe`b xn`c b"r`e .`ed iepka e` mya dreay
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yi` oia mely ziiyr oebk ,devn e` `zpwz da zi`c `zlin `inxzn ck `l` ,llk eda opiwwcfn `lc xn`e ,zereaya cer xingde .`l dhxga la` .gzta ,xnelk .mixcp drax` oirk

dinwl `z`c `edd ik gzt la` .iq` axcl aexw oxixae ogkenc ilina opiwwcfn el`l - oinecke `zyipkc `xeavc `nly oebke ,ezy`ledziacke ,iqei 'xa l`rnyi 'xke ,x"a y"xcke ,axc

da `veike `"xc dinwl `z`c `edd ike ,iia`c-xizdl `ly ,zereayl oze` deyde mixcpa cer xingdy l"f oe`b i`cedi xn mya azk l"f ipelbxa l` `iypd axd la` .opicar `l

lra zxtda la` ,exingd mkg zxzda `wecc cer azke .dhxga `le gzta mze` oixizny ,devn xacl `l` ,gzta 'it` mze`-.dreaya oia xcpa oia erny meia xtin lrac ,exingd `l

l"f `iypd axd ixac o`k cr.úøãð.ikdc `zrc``z` `lc `xtq axca xikn did ongp axy itl - dhxga migzetc `zkld wiqt diteb ongp axc t"r` ,dhxga dil gzt `lc i`d

,onf eze` zvwn dprzde reci onf zeprzdl xcpy oebk ,devn xac oirk did xcp eze`y :n"ie .dhxga xzip zeidl `ly envr lr xingn didy ,gzt el `vniy ick `l` dinwl
eli`e
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ñòBkä Ik :àðeä áø øa äaø øîà .àðcøé ïðéøáò àI¯ ¨¨§¦©©§§¨¨©©¨©©¨¨©¥
dáâk òLø" øîàpL ,Bcâðk äáeLç dðéà äðéëL 'éôà§¦¨¥¨£¨§¤§¤¤¡©¨¨§Ÿ©

ézôécî äéîøé 'ø ."åéúBnæî Ik íéäIà ïéà Løãé Ia Btà©©¦§¥¡Ÿ¦¨§¦¨¦§§¨¦¦§¦
éñBîe BãeîIz çkLî :øîàñòë ék" øîàpL ,úeLtéè ó ¨©§©¥©©§¦¦§¤¤¡©¦©©

áø ."úIeà Nøôé Iéñëe" áéúëe "çeðé íéIéñk ÷éça§¥§¦¦¨©§¦§¦¦§Ÿ¦¤¤©
,åéúBiëfî ïéaeøî åéúBðåòL òeãéa :øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£Ÿ¨§¦¦§ª¨
éaøa àcà áø øîà ."òLt áø äîç Iòáe" øîàpL¤¤¡©©©¥¨©¨©¨©©©¨§©¦
àJà íäI ïzéð àI IàøNé eàèç (àI) àIîIà :àðéðç£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥Ÿ¦©¨¤¤¨
IL dkøòL ,ãáIa òLBäé øôñå äøBú éLîeç äMîç£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§©¤¤§¨¤

àîòè éàî .àeä IàøNé õøà¯áø äîëç áøa ék" ¤¤¦§¨¥©©£¨¦§Ÿ¨§¨¨
õeç "IàøNé éäIà"I ïé÷÷æð ïéà :éñà 'ø øîà ."ñòk̈©¨©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
úà äúkäLå éñék úà äáðbL éI úéðäð ézLà íðB÷"î¦¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤
dén÷I éàúàc àéää .Búkä àJLå äáðb àJL òãBðå "éða§¦§©¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦¨©¦©£©§©¥
."IàøNé éäIà"a ?zøãð éàîa :dI øîà ,éñà áøc§©©¦£©¨§©¨§©§¤¡Ÿ¥¦§¨¥

àîIòa éepék àéäL "éäBî"a zøãð éà :dI øîà¯ £©¨¦¨§©§§¦¤¦¦§¨§¨
éäIà"a àJà "éäBî"a zøãð àIc àzLä ,CI àð÷éwcæî¦§©¦§¨¨¨§¨§¨¨§©§§¦¤¨¤¡Ÿ¥
áø éáI òI÷éà àðäk áø .CI àð÷éwcæî àI "IàøNé¦§¨¥¨¦§©¦§¨¨©¨£¨¦§©§¥©
éøî àI :déI øîà !écéî øî íBòèI :déI øîà ,óñBé¥£©¥¦§¨¦¥£©¥¨¨¦
àI àIek éøî àI :déI øîà .déI àðîéòè àI ,àIek¨¨¨¥§¨¥£©¥¨¨¦¨¨
,"àIek éøî àI" øîàc àðäk áøI àçéðä .déI úîéòè§¦©¥¨¦¨§©¨£¨©£©¨¨¦¨
àeä éëä ?"àIek éøî àI" øîà éànà óñBé áøI àJà¤¨§©¥©©£©¨¨¦¨¨¦

zøîà÷c àeä "àIek éøî àI" :déI øîà÷c¯CkIä §¨¨©¥¨¨¦¨§¨¨§©§¦§¨
ïéçúBt ,àúëIä :ïîçð ø"à àáø øîà .déI úîéòè àÏ§¦©¥£©¨¨©§¨¦§§¨§¦
àáø déI çazLî ."IàøNé éäIà"I ïé÷÷æðå ,äèøça©£¨¨§¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥¦§©©¥¨¨

EãéI àáiLk :BI øîà .àeä IBãb íãàc äøBçñ áøa ïîçð áøI¯déI äåä .éãéI eäàéáä §©©§¨§©§¨§¨¨¨¨©§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦£¨¥
àzòcà .ïéà :I"à ?éëäc àzòcà zøãð :déI øîà .ïîçð áøc dén÷I àúà ,àøLéîI àøãð¦§¨§¦§¨£¨§©¥§©©§¨£©¥¨§©§©©§¨§¨¦¦©©§¨

,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäcçúôe äøBçñ áø ÷ôð .CòIé÷I Iéæ :I"à .ïîçð áø ãt÷éà §¨¦¦©¨¦§¦¦§©©©§¨¦§¦§¨§©©§¨¨©
íãàä BI øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà :øîBà éaø :déLôðI àçúét¯àéäL Ik ¦§¨§©§¥©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦

éëäc àzòcà ð"ø ãt÷éàc àzLäå .íãàä ïî BI úøàôúå äéNBòI úøàôz¯àI ¦§¤¤§¤¨§¦§¤¤¦¨¨¨§¨§¨§¦§©©©§¨§¨¦¨
.ïðaøc eäéén÷I àúà ,àøLéîI àøãð déI äåä éaøa ù"ø .déLôðI àøLe .éøãð̈§¦§¨§©§¥§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨£¨§©©§§©¨©
,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäc àzòcà .ïéà :øîà ?éëäc àzòcà zøãð :déI éøîà̈§¦¥¨§©§©©§¨§¨¦£©¦©©§¨§¨¦¦©¨¦§¦
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נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc mixcp(ipy meil)

àðcøé ïðéøáò àì-ocxid xare ,ocxid z` epxar `l oiicr Ÿ©§¦¨©§§¨
oeike ,zeyecw zvwn cerle ,xnerd z`adl ycwzp `l igxfnd
jk ick cr eqrk my xabzp ,l`xyi ux`a enk dyecw my oi`y

.exiag z` bxdy
:qrkd zepba zetqep zexnin d`ian `xnbd

,àðeä áø øa äaø øîàBcâðk äáeLç dðéà äðéëL eléôà ñòBkä ìk ¨©©¨©©¨¨©¥£¦§¦¨¥¨£¨§¤§
,eqrk zrya `ed jexa yecwda llk aygzn epi` -øîàpL¤¤¡©

(c i milidz)Btà dáâk òLø'envrl xne` ,xaeb eqrkyk ,ryxd - ¨¨§Ÿ©©
yùøãé ìa,eiyrn z` 'díéäìà ïéà'åéúBîæî ìkeizeaygn lk - ©¦§Ÿ¥¡Ÿ¦¨§¦¨

y mlera miwl` oi`y md.eiyrn lr epnn rxti
,øîà ézôécî äéîøé éaøqrekdçkLîz`éñBîe Bãeîìzó ©¦¦§§¨¦¦§¦¨©§©¥©©§¦

,úeLtéèdnn cnlp df xaceøîàpL(h f zldw)÷éça ñòë ék' ¦§¤¤¡©¦©©§¥
,'çeðé íéìéñk.cnly dn z` rcei epi`y liqk `ed qrekdy ixd §¦¦¨©

áéúëe,liqka(fh bi ilyn)'úìåà Nøôé ìéñëe'yxet liqkdy - §¦§¦¦§Ÿ¦¤¤
siqen ,liqk `edy qrekdy ixd ,ezeyth z` mlek ipta dlbne

.zeyth
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøqrekdåéúBiëfî ïéaeøî åéúBðBòL òeãéa, ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£¨§¦¦§ª¨

øîàpL(ak hk ilyn),'òLt áø äîéç ìòáe'el yi qreky iny ixd ¤¤¡©©©¥¨©¨©
.miryt aex

(àì) àìîìà ,àðéðç éaøa àcà áø øîà`l eli` -,ìàøNé eàèç ¨©©©¨§©¦£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥
àìdid,ãáìa òLBäé øôñå äøBz éLîeç äMîç àlà íäì ïzéðla` Ÿ¦©¨¤¤¨£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§¨

zegkez `ed mxwir ik ,mdl mipzip eid `l mi`iapd ixtq x`y
xtq la` ,jkl ekxved `l e`hg `l eli`e ,l`xyi ipa i`hg lr

iptn ,mi`heg eid `l m` s` mdl ozip did ryediìL dkøòL¤¤§¨¤
àeä ìàøNé õøà.zelgpde zeleabd mixceqne mikexr eay - ¤¤¦§¨¥

,`xnbd zl`eyàîòè éàî`ed mi`iapd ixtq ieaixy epl oipn - ©©§¨
xn`py ,daiyne .mi`hgd zngn(gi ` zldw)áø äîëç áøa ék'¦§Ÿ¨§¨¨

'ñòkqrkd ieaixl oniq yi mi`iapd zenkg ixac ieaixa - ¨©
.mdi`hga 'd z` l`xyi ipa eqirkdy
:mixcp zxzd oipra oecl zxfeg `xnbd

,éqà áø øîàìàøNé éäìàì ïé÷÷æð ïéàdligzkl oiwwfp oi` - ¨©©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
,mya raypd ly ezreay xizdlî õeçxn`e raypy ote`íðBw §¨

,éì úéðäð ézLà,éða úà äúkäLå éñék úà äáðbLòãBðåjk xg` ¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©
ezkä àlLå äáðb àlL,,mya dreay elit` oixizn df ote`ae ¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦©

.ezia mely meyn
:ez`xedk ea wqt iq` axy dyrn d`ian `xnbd

éqà áøc dén÷ì éàúàc àéääick iq` ax iptl d`a zg` dy` - ©¦©£©§©¥§©©¦
,dzreay z` dl xiziydì øîà,iq` ax dze` l`y -éàîa ¨©¨§©

zøãðdy`d el daiyd ,zrayp oeyl dfi`a -,ìàøNé éäìàaøîà ¨©§§¤¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
dì,iq` axCì àð÷éwcæî àîìòa éepék àéäL éäBîa zøãð éà- ¨¦¨©§§§¦¤¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¨

iziid dreay ly iepik `edy 'iden' oeyla zrayp ziid eli`
`la dreay xizdl oiwwfp ixdy ,jzreay z` xizdl jl wwcfn

la` ,myd zxkfdìàøNé éäìàa àlà éäBîa zøãð àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¨©§§§¦¤¨¤¡Ÿ¥¦§¨¥
miny my zxkfd `l` 'iden' oeyla zxcp `ly oeikn ,eiykr

,jzreayaCì àð÷éwcæî àìmeyn ,jzreay xizdl wwcf` `l - Ÿ¦§©¦§¨¨
.dze` oixizn oi` mya dreayy

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
òìwéà àðäk áøoncfd -éáìly ezial -,óñBé áødéì øîàax ©©£¨¦§©§¥©¥¨©¥
,`pdk axl sqeiéãéî øî íBòèì,dn xac xn lk`i -déì øîàax ¦§©¦¦¨©¥

`pdkàìraype siqede ,mrh`déì àðîéòè àì àlek éøîoec`a - Ÿ¨¥¨Ÿ¨¦§¨¥
,el mrh` `ly rayp ip` lkddéì øîà,`pdk axl sqei axàì ¨©¥Ÿ

déì zîéòè àì àlek éøîdpiade .el mrhz `ly lkd oec`a - ¨¥¨Ÿ¨¦©§¥

okle ,elv` lk`i `l `pdk axy rayp sqei ax s`y `xnbd
,`xnbd dywnàlek éøî àì øîàc àðäk áøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©©£¨§¨©Ÿ¨¥¨

sqei ax ea xivti `ly dvx ik ,lk`i `ly rayp `pdk axy
`l` ,enr lek`l erpkyieàlek éøî àì øîà éànà óñBé áøì- §©¥©©¨©Ÿ¨¥¨

lk`i `l `pdk axy rayidl jixv did dn myl sqei ax `l`
`l `pdk axy rayp sqei axy xe`iad oi` ,`xnbd zvxzn .enr

`l` ,elv` lk`idéì øîà÷c àeä éëäaxl sqei ax el xn` jk - ¨¦§¨¨©¥
,`pdkúøîà÷c àeä àlek éøî àìmyd zxkfda zrayp `l ike - Ÿ¨¥¨§¨¨§©

,[lkd oec`-]Ckìäjzreaya myd z` zxkfdy oeik -zîéòè àì ¦§¨Ÿ¨¦©§
déìixde ,jzreay z` xizdl xyt` i`e ,merhl jl xeq` didi- ¥

.mya dreay xizdl oiwwfp oi`y iq` ax ixack df
:zereaye mixcp xzida dkld wqt d`ian `xnbd

,ïîçð áø øîà àáø øîààúëìäy `id dkldd -äèøça ïéçúBt ¨©¨¨¨©©©§¨¦§§¨§¦©£¨¨
`weec xizdl jixv oi`e ,dhxga zereaye mixcp xizdl oigzet -

,ztqep dklde .gzt ici lrìàøNé éäìàì ïé÷÷æðåoiwwfpe - §¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
.z`f xqe`y iq` axk `ly ,mya dreay elit` xizdl dligzkl

:mixcp xizdl gzt epnn cenll yiy dyrn d`ian `xnbd
äøBçñ áøa ïîçð áøì àáø déì çazLîiptl gaiy `ax -ongp ax ¦§©©¥¨¨§©©§¨§©§¨

dxegq ax z`,àeä ìBãb íãàcBì øîà,`axl ongp axàáiLkax §¨¨¨¨©§¤¨Ÿ
dxegqEãéìjil` -éãéì eäàéáä,il` -déì äåäaxl el did - §¨§£¦¥§¨¦£¨¥
dxegqàøLéîì àøãð,exizdl dvxy xcp -ïîçð áøc dén÷ì àúà ¦§¨§¦§¨¨¨§©¥§©©§¨

,ongp ax iptl `a -gzt ytig ongp axe ,xcpd z` el xiziy ick
,xcpd el xizdléëäc àzòcà zøãð déì øîàax eze` l`y - ¨©¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcp m`d ongpdéì øîàax el aiyd - ¨©¥
dxegqïéàongp ax el`y aeye ,ok -éëäc àzòcàzxcp m`d - ¥©©§¨§¨¦

dil xn` ,xg` xac zrc lr mbdxegq axïéàdid jke ,ok -änk ¥©¨
æïéðîéibeq dnka excp xizdl ongp ax dqipy ,minrt dnk - ¦§¦

,excp xizdl gzt `vn `le ,gztïîçð áø ãt÷éàax citwd - ¦§©©©§¨
miccvd lk zrc lr mb wfg jk lk xcp xcpy dxegq ax lr ongp

,eipta dlrdydéì øîàdxegq axlCòìé÷ì ìéæzqipkl jl - ¨©¥¦§¦§¨
,jziadéLôðì àçúét çúôe äøBçñ áø ÷ôðz`n dxegq ax `vi - ¨©©§¨¨©¦§¨§©§¥

epipy ixdy ,gzt envra `vne ongp ax(`"n a"t zea`),øîBà éaø'©¦¥
øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà[xexaiy-]úøàôz àéäL ìk íãàä Bì ¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤

äéNBòìgaye zx`tz `ide zgaeyn dnvr cvn `idy jxc - §¤¨
,ef jxca jledd mc`l'íãàä ïî Bì úøàôúåmigayn lkdy - §¦§¤¤¦¨¨¨

gzt dxegq ax `vn ef dpynne .ef jxca jled `edyk eze`
,excp lr citwi ongp axy rci `l xcpy dryay ,excplàzLäå§©§¨

éøãð àì éëäc àzòcà ïîçð áø ãt÷éàcaxy izi`xy eiykre- §¦§©©©§¨©©§¨§¨¦Ÿ¨§¦
`l ok zrc lre ,dxyi jxc ef oi` ok m` izxcpy ilr citwn ongp

,izxcpdéLôðì àøLåici lr excp z` xizd df gzt jnq lre - §¨¨§©§¥
.mkg

:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd
àøLéîì àøãð déì äåä éaøa ïBòîL éaødvxy xcp el did - ©¦¦§§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdlïðaøc eäéén÷ì àúàz` el exiziy ick minkg iptl `a - ¨¨§©©§§©¨¨
,excpdéì éøîà,minkgd eze` el`y -éëäc àzòcà zøãðm`d - ¨§¥¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcpøîà,iaxa oerny iax mdl aiyd - ¨©
ïéà,ok -zxcp m`d edel`ye ,xg` gzt el `evnl minkgd eqipe ¥
mbéëäc àzòcà,xg` xac didiy zrc lr -mdl aiydïéà- ©©§¨§¨¦¥
,okdid jkeïéðîéæ änkel `evnl minkgd eqipy ,minrt dnk - ©¨¦§¦

,excp xizdl gzt e`vn `le ,xcep did `l ercei did m`y gzt
lr mb xcep did `edy iaxa oerny iax mdl xn` mipte`d lkay

,jk edxwiy zrc
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קפי
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtmixcp

.àðãøé ïðéøáò àì`l oiicrepxarrxi`yk ocxid z`megza opied `le ,dyrn eze`

.i"`äáåâë.åôà.oexg el yiy.åéúåîæî ìë íéäìà ïéà,eizeaygnadaeyg dpiky oi`

.ecbpk.úìåà ùåøôé.dhzyny.òùô áøeiryty.miaexnäëøòù éðôîìàøùé õøà ìù
.àåäehray itle .ikd e`la `ibq `le ,haye hay lk ly ,wlg ,jxr ea aezkye`hge

ogixhdl ,mixtqd x`y ,dnkg aex mdl sqep

xzei..ïé÷÷æð ïéàxcpy itl ,excp el xizdl

.`ed xengíðå÷î õåç.éì úéðäð éúùàelit`y

- "il zipdp izy` oi`y l`xyi idl`a" xcp

iny :dxez dxn`y itl .el xizdl oiwwfp

zeyrl micia mind lr dgni dyecwa azkpy

i` ,xcp i`d y"k `l - ezy`l yi` oia mely

.xcp oeyl `edy "l`xyi idl`"a xcpéøî àì
.àìåë.lke` `l mlerd oec`a :rayp `edy

ikd .dil znirh `l `lek ixn `l :sqei ax l"`

i`cea ?zxn`w `lek ixn `l :sqei ax xn`w

ink epiidc .jl xizdl xeq`y ,dil znirh `l

.l`xyi idl`a raypy

äðä øñçùåøéôî åéú÷úòäå
íåùøâ åðéáø

.àðäë áøì àçéðäsqei ax ea axqn didy itl

`l" inp xn`w i`n` ,sqei ax `l` ,ikd xcp

?"`lek ixn.[úøîà÷ àìåë éøî àì ÷"ä]
.oxn`ck ,sqei ax l"`w dinzaáø ãô÷éà

.ïîçðgzt `edy xac el xnel leki did `ly

.dhxgl.êòìé÷ì ìéæ äéì øîàli`ed ,jzial

.jl geztl rcei ipi`eúøàôú àéäù ìëäéùåòì
.íãàä ïî åì úøàôúåinp laewn xac `diy

zx`tz ied zeixad ipirali`ede .diyerl

excpy ,eilr lawzn oi`y ,ongp ax ctwi`c

`zrc` - gzt el `evnl leki epi`y k"k xeng

`l ikde ikdc.ixcp
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øîà.l`xyi idl`l oiwwfp oi` iq` 'x) onwl `pwiq`c b"r`c xnel xeaq iziid.gk sc(

dl`y yi ixn`c d"ak ol `niiwe ,`l e` dreaya dl`y yi m` ibilt d"ae y"ac-iq` 'x

.ezia mely meyn "zipdp izy` mpew"a `l` oiwwfp oi` dlgzkl edin ,dl`y yic idp :w"d

la` :opiyxc dipinc "exac lgi `l" `dc ,ixn`w `nlra opaxcn i`ce y"ac ,il gep epi`e

el oilgen mixg`-inp "dreay ray d"` (e`l)

'x dil mw k"`e ,opaxcn 'it`c ixn` d"ae .i`w

`idd dil zil iq` 'x `l` !i`ny ziak iq`

l"q ,p"` .ibilt dl`y yiac onwlc `zniwe`

epi` edexizd elit`c ,opaxcn dl`y oi` y"alc

edexizd m`e ,dl`y yi d"ale .xzen-,xzen

l"p df .oiwwfp oi` dlgzkl edin.õåçmpewn

ipa z` dzkdye iqik z` dapby il zipdp izy`

.dapb `ly rcepe ezkd `ly rcepe`id jk

xn`c o`n `ki`e .ze`gqpd aexa `qxbd

- dapb `lye ezkd `ly rcep i`c ,`id `zerhc

zebby ixcp `de ?"izy` mpew"n ueg xn`w ikid

,mkgl dl`y jixv epi`c lirl `pwiq`e ,`ed

jk oixzen zebby ixcpy myk :onwl opixn`e

azk l"f `"ayxd la` !zexzen zebby zereay

`peeb i`d ikc 'ipzna opz ike ,dil 'iqxbc xyt`c

ok iptn `l m`y xne`a n"d - dl`y jixv epi`

cinrna la` ,dxicn did `l:xn`e eixac

jixv - epnn dpdz `ly did ezrca k"tr`

ikc l"p eyexit itle .ixiin cinrna `kde .dl`y

izy` mpewn ueg xn`w-izxz `ki`c meyn

.zebby ixcp oirk eedc cere ,ezia mely ;xn`w

dapby `vnp 'it` xne` l"f `ed la`-l`yp

`vnp hwp ike .ezia mely meyn el mixizne

dapb `ly-) 'ipznc `pyil:dk onwle`le ,hwp (

il gep epi`e .`wec.éà`l idena zxcp

.jl `pwiwcfn`zi`ck ,dreayl iepk "iden"c

oiwwfp oi` dlgzklc iq` 'xl l"qe .`nw oiwxta

dreayl.éäìàá.jl `pwiwcfn l`xyi

"iden"a zxcp i` :iqxbc `ki`e .dinza

`cixb dreaylc l"qc ,xnelk .jl `pwiwcfn

oi`e ,ith xing - myd xikfdy oeik la` ,oiwwfp

oiwwfpc"q dedc .`lek ixn xn` [i`n`] sqei ax .

lekil `lc `pdk axc dilr ray` sqei axc.

÷"ä.zxn`w `lek ixn [`l]dinza.àì
.znirhoiwwfp oi`c.øîàongp ax xn` `ax

.l`xyi idl`l oiwwfpe dhxga oigzet `zkld

,dreaya oia xcpa oia - dhxga oigzet :yexit

`py `le - l`xyi idl`l dlgzkl inp oiwwfpe

ik elit`e .`vtg hiwp `l e` ,dicia `vtg hwp

`l` `vtg hwp xing `lc ,oiwwfp - `vtg hiwp

xwir la` ,dilr inei`l oipiicd zreay oiprl

,miwwfp zereayl elit`c `xnbc `pic `ed oicd .llk `zlinl `zil - zinler dxtd el oi` - zexacd zxyra e` dxez xtqa razy`c o`n :oe`b xn`c b"r`e .`ed iepka e` mya dreay

`l` xizn mkg oi` :xn`c ,opicar iq` axcl aexw - opicar i` ,`zyd op`c :xn`e ,dhxga geztl `ly mixcpa xingd l"f oe`b i`d epiax la` .mixcpl xnel jixv oi`e ,dhxga migzete

yi` oia mely ziiyr oebk ,devn e` `zpwz da zi`c `zlin `inxzn ck `l` ,llk eda opiwwcfn `lc xn`e ,zereaya cer xingde .`l dhxga la` .gzta ,xnelk .mixcp drax` oirk

dinwl `z`c `edd ik gzt la` .iq` axcl aexw oxixae ogkenc ilina opiwwcfn el`l - oinecke `zyipkc `xeavc `nly oebke ,ezy`ledziacke ,iqei 'xa l`rnyi 'xke ,x"a y"xcke ,axc

da `veike `"xc dinwl `z`c `edd ike ,iia`c-xizdl `ly ,zereayl oze` deyde mixcpa cer xingdy l"f oe`b i`cedi xn mya azk l"f ipelbxa l` `iypd axd la` .opicar `l

lra zxtda la` ,exingd mkg zxzda `wecc cer azke .dhxga `le gzta mze` oixizny ,devn xacl `l` ,gzta 'it` mze`-.dreaya oia xcpa oia erny meia xtin lrac ,exingd `l

l"f `iypd axd ixac o`k cr.úøãð.ikdc `zrc``z` `lc `xtq axca xikn did ongp axy itl - dhxga migzetc `zkld wiqt diteb ongp axc t"r` ,dhxga dil gzt `lc i`d

,onf eze` zvwn dprzde reci onf zeprzdl xcpy oebk ,devn xac oirk did xcp eze`y :n"ie .dhxga xzip zeidl `ly envr lr xingn didy ,gzt el `vniy ick `l` dinwl
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ñòBkä Ik :àðeä áø øa äaø øîà .àðcøé ïðéøáò àI¯ ¨¨§¦©©§§¨¨©©¨©©¨¨©¥
dáâk òLø" øîàpL ,Bcâðk äáeLç dðéà äðéëL 'éôà§¦¨¥¨£¨§¤§¤¤¡©¨¨§Ÿ©

ézôécî äéîøé 'ø ."åéúBnæî Ik íéäIà ïéà Løãé Ia Btà©©¦§¥¡Ÿ¦¨§¦¨¦§§¨¦¦§¦
éñBîe BãeîIz çkLî :øîàñòë ék" øîàpL ,úeLtéè ó ¨©§©¥©©§¦¦§¤¤¡©¦©©

áø ."úIeà Nøôé Iéñëe" áéúëe "çeðé íéIéñk ÷éça§¥§¦¦¨©§¦§¦¦§Ÿ¦¤¤©
,åéúBiëfî ïéaeøî åéúBðåòL òeãéa :øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£Ÿ¨§¦¦§ª¨
éaøa àcà áø øîà ."òLt áø äîç Iòáe" øîàpL¤¤¡©©©¥¨©¨©¨©©©¨§©¦
àJà íäI ïzéð àI IàøNé eàèç (àI) àIîIà :àðéðç£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥Ÿ¦©¨¤¤¨
IL dkøòL ,ãáIa òLBäé øôñå äøBú éLîeç äMîç£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§©¤¤§¨¤

àîòè éàî .àeä IàøNé õøà¯áø äîëç áøa ék" ¤¤¦§¨¥©©£¨¦§Ÿ¨§¨¨
õeç "IàøNé éäIà"I ïé÷÷æð ïéà :éñà 'ø øîà ."ñòk̈©¨©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
úà äúkäLå éñék úà äáðbL éI úéðäð ézLà íðB÷"î¦¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤
dén÷I éàúàc àéää .Búkä àJLå äáðb àJL òãBðå "éða§¦§©¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦¨©¦©£©§©¥
."IàøNé éäIà"a ?zøãð éàîa :dI øîà ,éñà áøc§©©¦£©¨§©¨§©§¤¡Ÿ¥¦§¨¥

àîIòa éepék àéäL "éäBî"a zøãð éà :dI øîà¯ £©¨¦¨§©§§¦¤¦¦§¨§¨
éäIà"a àJà "éäBî"a zøãð àIc àzLä ,CI àð÷éwcæî¦§©¦§¨¨¨§¨§¨¨§©§§¦¤¨¤¡Ÿ¥
áø éáI òI÷éà àðäk áø .CI àð÷éwcæî àI "IàøNé¦§¨¥¨¦§©¦§¨¨©¨£¨¦§©§¥©
éøî àI :déI øîà !écéî øî íBòèI :déI øîà ,óñBé¥£©¥¦§¨¦¥£©¥¨¨¦
àI àIek éøî àI :déI øîà .déI àðîéòè àI ,àIek¨¨¨¥§¨¥£©¥¨¨¦¨¨
,"àIek éøî àI" øîàc àðäk áøI àçéðä .déI úîéòè§¦©¥¨¦¨§©¨£¨©£©¨¨¦¨
àeä éëä ?"àIek éøî àI" øîà éànà óñBé áøI àJà¤¨§©¥©©£©¨¨¦¨¨¦

zøîà÷c àeä "àIek éøî àI" :déI øîà÷c¯CkIä §¨¨©¥¨¨¦¨§¨¨§©§¦§¨
ïéçúBt ,àúëIä :ïîçð ø"à àáø øîà .déI úîéòè àÏ§¦©¥£©¨¨©§¨¦§§¨§¦
àáø déI çazLî ."IàøNé éäIà"I ïé÷÷æðå ,äèøça©£¨¨§¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥¦§©©¥¨¨

EãéI àáiLk :BI øîà .àeä IBãb íãàc äøBçñ áøa ïîçð áøI¯déI äåä .éãéI eäàéáä §©©§¨§©§¨§¨¨¨¨©§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦£¨¥
àzòcà .ïéà :I"à ?éëäc àzòcà zøãð :déI øîà .ïîçð áøc dén÷I àúà ,àøLéîI àøãð¦§¨§¦§¨£¨§©¥§©©§¨£©¥¨§©§©©§¨§¨¦¦©©§¨

,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäcçúôe äøBçñ áø ÷ôð .CòIé÷I Iéæ :I"à .ïîçð áø ãt÷éà §¨¦¦©¨¦§¦¦§©©©§¨¦§¦§¨§©©§¨¨©
íãàä BI øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà :øîBà éaø :déLôðI àçúét¯àéäL Ik ¦§¨§©§¥©¦¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦

éëäc àzòcà ð"ø ãt÷éàc àzLäå .íãàä ïî BI úøàôúå äéNBòI úøàôz¯àI ¦§¤¤§¤¨§¦§¤¤¦¨¨¨§¨§¨§¦§©©©§¨§¨¦¨
.ïðaøc eäéén÷I àúà ,àøLéîI àøãð déI äåä éaøa ù"ø .déLôðI àøLe .éøãð̈§¦§¨§©§¥§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨£¨§©©§§©¨©
,ïéðîéæ änk .ïéà ?éëäc àzòcà .ïéà :øîà ?éëäc àzòcà zøãð :déI éøîà̈§¦¥¨§©§©©§¨§¨¦£©¦©©§¨§¨¦¦©¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc mixcp(ipy meil)

àðcøé ïðéøáò àì-ocxid xare ,ocxid z` epxar `l oiicr Ÿ©§¦¨©§§¨
oeike ,zeyecw zvwn cerle ,xnerd z`adl ycwzp `l igxfnd
jk ick cr eqrk my xabzp ,l`xyi ux`a enk dyecw my oi`y

.exiag z` bxdy
:qrkd zepba zetqep zexnin d`ian `xnbd

,àðeä áø øa äaø øîàBcâðk äáeLç dðéà äðéëL eléôà ñòBkä ìk ¨©©¨©©¨¨©¥£¦§¦¨¥¨£¨§¤§
,eqrk zrya `ed jexa yecwda llk aygzn epi` -øîàpL¤¤¡©

(c i milidz)Btà dáâk òLø'envrl xne` ,xaeb eqrkyk ,ryxd - ¨¨§Ÿ©©
yùøãé ìa,eiyrn z` 'díéäìà ïéà'åéúBîæî ìkeizeaygn lk - ©¦§Ÿ¥¡Ÿ¦¨§¦¨

y mlera miwl` oi`y md.eiyrn lr epnn rxti
,øîà ézôécî äéîøé éaøqrekdçkLîz`éñBîe Bãeîìzó ©¦¦§§¨¦¦§¦¨©§©¥©©§¦

,úeLtéèdnn cnlp df xaceøîàpL(h f zldw)÷éça ñòë ék' ¦§¤¤¡©¦©©§¥
,'çeðé íéìéñk.cnly dn z` rcei epi`y liqk `ed qrekdy ixd §¦¦¨©

áéúëe,liqka(fh bi ilyn)'úìåà Nøôé ìéñëe'yxet liqkdy - §¦§¦¦§Ÿ¦¤¤
siqen ,liqk `edy qrekdy ixd ,ezeyth z` mlek ipta dlbne

.zeyth
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøqrekdåéúBiëfî ïéaeøî åéúBðBòL òeãéa, ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¤£¨§¦¦§ª¨

øîàpL(ak hk ilyn),'òLt áø äîéç ìòáe'el yi qreky iny ixd ¤¤¡©©©¥¨©¨©
.miryt aex

(àì) àìîìà ,àðéðç éaøa àcà áø øîà`l eli` -,ìàøNé eàèç ¨©©©¨§©¦£¦¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§¨¥
àìdid,ãáìa òLBäé øôñå äøBz éLîeç äMîç àlà íäì ïzéðla` Ÿ¦©¨¤¤¨£¦¨§¥¨§¥¤§ª©¦§¨

zegkez `ed mxwir ik ,mdl mipzip eid `l mi`iapd ixtq x`y
xtq la` ,jkl ekxved `l e`hg `l eli`e ,l`xyi ipa i`hg lr

iptn ,mi`heg eid `l m` s` mdl ozip did ryediìL dkøòL¤¤§¨¤
àeä ìàøNé õøà.zelgpde zeleabd mixceqne mikexr eay - ¤¤¦§¨¥

,`xnbd zl`eyàîòè éàî`ed mi`iapd ixtq ieaixy epl oipn - ©©§¨
xn`py ,daiyne .mi`hgd zngn(gi ` zldw)áø äîëç áøa ék'¦§Ÿ¨§¨¨

'ñòkqrkd ieaixl oniq yi mi`iapd zenkg ixac ieaixa - ¨©
.mdi`hga 'd z` l`xyi ipa eqirkdy
:mixcp zxzd oipra oecl zxfeg `xnbd

,éqà áø øîàìàøNé éäìàì ïé÷÷æð ïéàdligzkl oiwwfp oi` - ¨©©©¦¥¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
,mya raypd ly ezreay xizdlî õeçxn`e raypy ote`íðBw §¨

,éì úéðäð ézLà,éða úà äúkäLå éñék úà äáðbLòãBðåjk xg` ¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§¤¦§¨¤§¦§©
ezkä àlLå äáðb àlL,,mya dreay elit` oixizn df ote`ae ¤Ÿ¨§¨§¤Ÿ¦©

.ezia mely meyn
:ez`xedk ea wqt iq` axy dyrn d`ian `xnbd

éqà áøc dén÷ì éàúàc àéääick iq` ax iptl d`a zg` dy` - ©¦©£©§©¥§©©¦
,dzreay z` dl xiziydì øîà,iq` ax dze` l`y -éàîa ¨©¨§©

zøãðdy`d el daiyd ,zrayp oeyl dfi`a -,ìàøNé éäìàaøîà ¨©§§¤¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
dì,iq` axCì àð÷éwcæî àîìòa éepék àéäL éäBîa zøãð éà- ¨¦¨©§§§¦¤¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¨

iziid dreay ly iepik `edy 'iden' oeyla zrayp ziid eli`
`la dreay xizdl oiwwfp ixdy ,jzreay z` xizdl jl wwcfn

la` ,myd zxkfdìàøNé éäìàa àlà éäBîa zøãð àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¨©§§§¦¤¨¤¡Ÿ¥¦§¨¥
miny my zxkfd `l` 'iden' oeyla zxcp `ly oeikn ,eiykr

,jzreayaCì àð÷éwcæî àìmeyn ,jzreay xizdl wwcf` `l - Ÿ¦§©¦§¨¨
.dze` oixizn oi` mya dreayy

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
òìwéà àðäk áøoncfd -éáìly ezial -,óñBé áødéì øîàax ©©£¨¦§©§¥©¥¨©¥
,`pdk axl sqeiéãéî øî íBòèì,dn xac xn lk`i -déì øîàax ¦§©¦¦¨©¥

`pdkàìraype siqede ,mrh`déì àðîéòè àì àlek éøîoec`a - Ÿ¨¥¨Ÿ¨¦§¨¥
,el mrh` `ly rayp ip` lkddéì øîà,`pdk axl sqei axàì ¨©¥Ÿ

déì zîéòè àì àlek éøîdpiade .el mrhz `ly lkd oec`a - ¨¥¨Ÿ¨¦©§¥

okle ,elv` lk`i `l `pdk axy rayp sqei ax s`y `xnbd
,`xnbd dywnàlek éøî àì øîàc àðäk áøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©©£¨§¨©Ÿ¨¥¨

sqei ax ea xivti `ly dvx ik ,lk`i `ly rayp `pdk axy
`l` ,enr lek`l erpkyieàlek éøî àì øîà éànà óñBé áøì- §©¥©©¨©Ÿ¨¥¨

lk`i `l `pdk axy rayidl jixv did dn myl sqei ax `l`
`l `pdk axy rayp sqei axy xe`iad oi` ,`xnbd zvxzn .enr

`l` ,elv` lk`idéì øîà÷c àeä éëäaxl sqei ax el xn` jk - ¨¦§¨¨©¥
,`pdkúøîà÷c àeä àlek éøî àìmyd zxkfda zrayp `l ike - Ÿ¨¥¨§¨¨§©

,[lkd oec`-]Ckìäjzreaya myd z` zxkfdy oeik -zîéòè àì ¦§¨Ÿ¨¦©§
déìixde ,jzreay z` xizdl xyt` i`e ,merhl jl xeq` didi- ¥

.mya dreay xizdl oiwwfp oi`y iq` ax ixack df
:zereaye mixcp xzida dkld wqt d`ian `xnbd

,ïîçð áø øîà àáø øîààúëìäy `id dkldd -äèøça ïéçúBt ¨©¨¨¨©©©§¨¦§§¨§¦©£¨¨
`weec xizdl jixv oi`e ,dhxga zereaye mixcp xizdl oigzet -

,ztqep dklde .gzt ici lrìàøNé éäìàì ïé÷÷æðåoiwwfpe - §¦§¨¦¤¡Ÿ¥¦§¨¥
.z`f xqe`y iq` axk `ly ,mya dreay elit` xizdl dligzkl

:mixcp xizdl gzt epnn cenll yiy dyrn d`ian `xnbd
äøBçñ áøa ïîçð áøì àáø déì çazLîiptl gaiy `ax -ongp ax ¦§©©¥¨¨§©©§¨§©§¨

dxegq ax z`,àeä ìBãb íãàcBì øîà,`axl ongp axàáiLkax §¨¨¨¨©§¤¨Ÿ
dxegqEãéìjil` -éãéì eäàéáä,il` -déì äåäaxl el did - §¨§£¦¥§¨¦£¨¥
dxegqàøLéîì àøãð,exizdl dvxy xcp -ïîçð áøc dén÷ì àúà ¦§¨§¦§¨¨¨§©¥§©©§¨

,ongp ax iptl `a -gzt ytig ongp axe ,xcpd z` el xiziy ick
,xcpd el xizdléëäc àzòcà zøãð déì øîàax eze` l`y - ¨©¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcp m`d ongpdéì øîàax el aiyd - ¨©¥
dxegqïéàongp ax el`y aeye ,ok -éëäc àzòcàzxcp m`d - ¥©©§¨§¨¦

dil xn` ,xg` xac zrc lr mbdxegq axïéàdid jke ,ok -änk ¥©¨
æïéðîéibeq dnka excp xizdl ongp ax dqipy ,minrt dnk - ¦§¦

,excp xizdl gzt `vn `le ,gztïîçð áø ãt÷éàax citwd - ¦§©©©§¨
miccvd lk zrc lr mb wfg jk lk xcp xcpy dxegq ax lr ongp

,eipta dlrdydéì øîàdxegq axlCòìé÷ì ìéæzqipkl jl - ¨©¥¦§¦§¨
,jziadéLôðì àçúét çúôe äøBçñ áø ÷ôðz`n dxegq ax `vi - ¨©©§¨¨©¦§¨§©§¥

epipy ixdy ,gzt envra `vne ongp ax(`"n a"t zea`),øîBà éaø'©¦¥
øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà[xexaiy-]úøàôz àéäL ìk íãàä Bì ¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨¨¤¦¦§¤¤

äéNBòìgaye zx`tz `ide zgaeyn dnvr cvn `idy jxc - §¤¨
,ef jxca jledd mc`l'íãàä ïî Bì úøàôúåmigayn lkdy - §¦§¤¤¦¨¨¨

gzt dxegq ax `vn ef dpynne .ef jxca jled `edyk eze`
,excp lr citwi ongp axy rci `l xcpy dryay ,excplàzLäå§©§¨

éøãð àì éëäc àzòcà ïîçð áø ãt÷éàcaxy izi`xy eiykre- §¦§©©©§¨©©§¨§¨¦Ÿ¨§¦
`l ok zrc lre ,dxyi jxc ef oi` ok m` izxcpy ilr citwn ongp

,izxcpdéLôðì àøLåici lr excp z` xizd df gzt jnq lre - §¨¨§©§¥
.mkg

:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd
àøLéîì àøãð déì äåä éaøa ïBòîL éaødvxy xcp el did - ©¦¦§§©¦£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdlïðaøc eäéén÷ì àúàz` el exiziy ick minkg iptl `a - ¨¨§©©§§©¨¨
,excpdéì éøîà,minkgd eze` el`y -éëäc àzòcà zøãðm`d - ¨§¥¥¨©§§©©§¨§¨¦

,jke jk didiy zrc lr zxcpøîà,iaxa oerny iax mdl aiyd - ¨©
ïéà,ok -zxcp m`d edel`ye ,xg` gzt el `evnl minkgd eqipe ¥
mbéëäc àzòcà,xg` xac didiy zrc lr -mdl aiydïéà- ©©§¨§¨¦¥
,okdid jkeïéðîéæ änkel `evnl minkgd eqipy ,minrt dnk - ©¨¦§¦

,excp xizdl gzt e`vn `le ,xcep did `l ercei did m`y gzt
lr mb xcep did `edy iaxa oerny iax mdl xn` mipte`d lkay

,jk edxwiy zrc
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc mixcp(iyily meil)

ì àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäåàLîéL-exrhvpe ©£¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨
aexn ynyl lvdne lvl ynydn aeye jeld eklde minkg

,gzt el mi`ven mpi`y lr xrvd,àðéøçà àðMéì)éëäc àzòcà ¦§¨©£¦¨©©§¨§¨¦
àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäå ïéðîéæ änk ïéà¥©¨¦§¦§©¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨

ìàLîéLdéì øîà (l`y -déøa úéðèaepa-úéðèa ïa ìeàL àaàc §¦§¨¨©¥¨§¦§¥§©¨¨¤¨§¦
,iaxa oerny iax z`àìehî ïðaø éøòvîc àzòcà zøãð éî¦¨©§§©©§¨§¦©£¥©¨¨¦¨

ìàleèì àLîéMîe àLîéLexrhviy zrc lr zxcp m`d- §¦§¨¦¦§¨§¨
mpi`y xrv aexn lvl ynydne ynyl lvdn eklie minkgd

,jxear gzt mi`venøîà,iaxa oerny iax el aiyd-àìlr - ¨©Ÿ
,izxcp `l jk didiy zrcdeéøLågzt jnq lr excp el exizde - §©§©

:mcewd dxwnl dnecd dyrn d`ian `xnbd .df
àøLéîì àøãð déì äåä éñBé éaø øa ìàòîLé éaøl`rnyi iaxl - ©¦¦§¨¥©©¦¥£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdl dvxy xcp did iqei iax ly epaïðaøc eäéén÷ì àúà- ¨¨§©©§§©¨¨
,excp el exiziy ick minkg iptl `aîàdéì eøminkgd el`y- ¨§¥

,iqei iax xa l`rnyi iax z`éëäc àzòcà zøãðzxcp m`d - ¨©§§©©§¨§¨¦
,jke jk didiy zrc lr mbeäì øîà,mdl aiyd -ïéà,ok - ¨©§¥

mrt cer edel`yeéëäc àzòcà àzøãðzrc lr zxcp m`d - ¨©§¨©©§¨§¨¦
,xg` xaceäì øîà,mdl aiyde -ïéàdid jke ,ok -ïéðîéæ änk ¨©§¥©¨¦§¦

lk lry ,mze` dgce mipey migzt eipta erivdy minrt dnk -
,jk edxwiy zrc lr mb xcep didy xn` mipte`dàeää àæçc ïåék¥¨©£¨©

ïðaø éøòèöîc àøv÷mixrhvn minkgy cg` qaek d`xy oeik - ©¨¨§¦§©£¥©¨¨
,excp xizdl gzt el mi`ven mpi`y lréøv÷c àìëeàa dééçî- ©§¥§§¨§©¨¥

,miqaek ly zyegp ilka l`rnyi iax z` dkdøîàiax ¨©
l`rnyiéøãð àì àøv÷ éì éçîc àzòcàjk rx`iy zrc lr - ©©§¨§¨¥¦©¨¨Ÿ¨§¦

,izxcp `l ize` dki qaekdydéLôðì déøLåminkg el exizde - §©§¥§©§¥
dlrn did m`y ,envrl `vn `edy df gzt jnq lr excp z`

.xcep did `l eze` dki qaekdy ezrca
`xnbd:l`rnyi iax `vny gztd lr dywn

,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàéàädf gzt -àeä ãìBðxac - ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨©¨
,xcpy ixg` ycgzpe clepycl`rnyi iaxdézòcà ÷éqî àì §Ÿ©¦©©§¥

àøv÷ déì éçîcxcpy drya ezrca zelrdl leki did `l - §¨¥¥©¨¨
,eze` dki qaekdyåixdy dyw jk m`àðéðzepipy -(.cq onwl) §¨¥¨
y mixne` minkgyãìBða Bì ïéçúBt ïéàxcp xizdl migzet oi` - ¥§¦§¨

iaxl exizd ji` ok m`e ,xcpy ixg` wx ycgzpe clepy xaca
dki qaekdy ietv epi`y xac `edy df gzt jnq lr l`rnyi

.eze`
,`xnbd zvxzndéì øîà,izticn `g` axl `piaxéàägzt - ¨©¥©

dfàeä ãìBð åàìoeik ,clepk aygp epi` -éøB÷étà éçéëLcéøòöîc ¨¨¦§¦¥©¦¥¦§©£¥
ïðaøz` xrvl milibxy ux`d inre mizegt miyp` miievny - ©¨¨

zelrdl l`rnyi iax jixv did `ed ievn xacy oeike ,minkgd
lkiy oeike ,minkgd z` xrivy lr eze` ekie okziy ezrca
xnele excp z` ea xizdl lekiy gzt edf ,ezrca z`f zelrdl

did `l edekiy rcei did m`y.xcep
:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd

àzøa àéää dì äåä éiaàc eäúéác,za dzid iia` ly ezy`l - §¦§§©©¥£¨¨©¦§©¨
,mincew oi`eyipnàeäiia` -øîàdze` e`iyiyéàáéø÷ì- ¨©¦§¦©

e ,ezgtyn iaexwn cg`làéäiia` zy` -äøîàdze` e`iyiy ¦¨§¨
dáéø÷ì,dzgtyn iaexwn cg`l -dì øîàezy`l iia`àøñzéz ¦§¦¨¨©¨¦©§¨

Cáéø÷ì dì záñðéîe éàzòcà zøáò éà Cìò éúàðäjilr xq`iz - £¨¨¦£¨¦¨§©§©©§©¦§§©§¨¦§¦¨
iaexwl dze` i`iyze izrc lr ixarz m` ,ipnn d`pdd

,jzgtyndáéø÷ì àáñðéàå dézòc ìò zøáòå úìæàezy` dkld - ¨§¨§¨§©§©©§¥§¦§§¨¦§¦¨
df ici lre ,dzgtyn aexwl dza z` d`iyde ezrc lr dxare

.ez`pda dxq`pe xcpd lgóñBé áøc dén÷ì àúàiptl iia` `a - ¨¨§©¥§©¥
,epnn zepdl zxzen ezy` didze excp z` xiziy ick sqei ax

déì øîà,iia` z` sqei ax l`y -ìò zøáòc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨©§¨§¨§©§©
dzøcà éî dáéø÷ì dì àáñðîe Czòcjzy`y rcei ziid eli` - ©§¨¦§§¨¨¦§¦¨¦©©§¨

xcep ziid m`d ,dzgtyn aexwl dza `iyze jzrc lr xearz
,jz`pda dze` xqe`eøîà,iia` el aiyd -,àìóñBé áø dééøLå ¨©Ÿ§©§¥©¥

.df gzta xcpd z` sqei ax xizde -
:dfk gzt liren ji` dywn `xnbd

àðååb éàä ék éøL éîexcpd seby ,dfk gzta geztl xzen ike - ¦¨¥¦©©§¨
ixdy ,gztd z` xzeqdid xcpd xwire df gztl yyg `l `ed

geztl xyt` ji`e ,ezrc lr xearz m` ez`pda ezy` xq`izy
.dxicn did `l ezrc lr xearz `id ok`y rcei did m`y dfa

,`xnbd zvxznïéà,gzt dfka geztl xzen ,ok -àéðúäå-oke ¥§¨©§¨
,`ziixaa epcnlúBìòlî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£

ìâøì,lbxl dlrz m` ez`pd z` dilr xq`y -Bzòc ìò äøáòå ¨¤¤§¨§¨©©§
,ìâøì äúìòåàáemc` eze`éñBé éaø éðôìexcp z` xiziy ick §¨§¨¨¤¤¨¦§¥©¦¥

,ez`pda zxzen ezy` `dzeBì øîà,iqei iax eze` l`y -eléàå ¨©§¦
L òãBé úééä`id,ìâøì äìBòå Ezòc ìò úøáBòdzøcä íeìk- ¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

,dxicn ziid m`dBì øîà,lrad el aiyd -,àì,éñBé éaø Bøézäå ¨©Ÿ§¦¦©¦¥
xzeq xcpd seby dfk gzta mb xcp xizdl xyt`y o`kn gkene

.eze`

äðùî
exiag z` xicdy mc`a .` ,mi`yep ipya zwqer epiptly dpynd
mixcp lehia oica .a .xcpd lg m`d ,elv` lek`l `eai `l m`
cvike ji` ,milha eidi eixcp lky drcen xqeny xnelk ,y`xn

.ef dxin` liren
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøBøéáç úà øécäì äöBøä óàxqe`y- ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥

fxfl ick ok xcepe ,enr lek`l `eai `l m` exiag lr eiqkp lk z`
exiag z`,Bìöà ìëàiL,xcpd miiwziy dvex `l xicnd m` ¤Ÿ©¤§

,ìèa àeä øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk Bì øîàédxin`elirez ef Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥
øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáexcepy drya xekfi m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤

.eixcp z` lhia okl mcewy

àøîâ
,enr lek`l `eaiy exiag z` fxfl dvexd mc`y dpyna epipy
onfend jk ici lre ,excp z` lhany xn`i xcepy mcewe ,exiciy
xcpd ipy cvne ,oinfnd iqkpa xq`i `ly ick eil` `eal fxcfi

.excp z` lhiay oeik ,`eai `l m` legi `l
,`xnbd dywnøîàc ïåéëåoinfndàäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk §¥¨§¨©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥

,ìèa,eixcp lk z` lhan oinfndy onfend rneyemey oi` ok m` ¨¥
,lha excpy oeiky ,df excpa zlrezdéãäa éúà àìå òîL àì- Ÿ¨©§Ÿ¨¥©£¥

.onfenl fexif jka oi`e ,enr `ai `le onfend el rnyi `l
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oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtmixcp

.ïðáø éøòèöî ååäåeidelvl ynyn mirqep

lvnexnel oircei eid `ly ,dbez aexn ynyl

.ezhxgl gzt xac.éøö÷ã àìëåàáilk

ea oiniynyoiqaekd.odicba.ãìåðá ïéçúåô ïéà
ie`x oi`yoxn`c ipd la` .dfk rx`il

.`ed clepc `zlin e`l - opax ixrhvncøîà
.ïðáø éøòöîã éøå÷éôà éçéëù éîð éàä äéìik

.clepl inc `le ,i`déðúî'á÷òé ïá à"ø
.ìëàéù åøéáç úà øéãäì äöåøä óà øîåà
`l m` il dpdp dz` oi`y mpew" el xne`y

exicn epi`y ,oifexf ixcp inp epiid - "inr lk`z

ip`y xcp lk :xn`i ,enr lk`iy efxfl ick `l`

.lha `di - xecil cizrîâ'.äéì òîù àìi`d

xcpde li`ed ,dicda lkinl iz` `le ,xcen

.lha
àìà)
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15

- xcpd xwir lr hxgzn did eli`ehxgzn did `l jkitl ,zepey`xd lr `dez did m` dprzdy eizeiprz xky ca`i.ìéæ.jrliwl`zelb yix iac `rliw` opixn`cke ,jzia zqipkl.

çúô.diytpl `gzitea xzip zeidl leki didy gzt `vny `l` ,lgin epi` `ed - "exac lgi `l" l"iw `dc ,envrl dxegq ax xiziy `lcvn `idy .diyerl zx`tz `idy lk .

jxc `dz `ly ,ongp ax qerkiy zrc lr izxcp `l ,xnelk .ongp ax gzx `de .da eze` oiqlwn lkdy - mc`d on el zx`tze ,dze` dyerd mc`l zx`tz `idy cr zgaeyn dnvr

ilin ipd lkc `zrc` jk lk wfg xcp xcpy in lr ongp axk dax `xab gzxilc gikyc ,clep ixwin `l `peeb i`d ike .eze` qirk`y dxyi.ìò.opax ixrhvnc `zrcclep e`l i`de

gikyc ,`ed.éîå.ikd ixyixy in ,xnelk

?gzt eze`n jtd giken xcpdy gzt geztl

xearz m`y `l` did `l xcpd xwir lk ixdy

ez`pda xq`z ezrc lroi` .àéðúäådyrn

.cg`a:z"`e .opigzt `peeb i`d ik elit` `nl`

ef oia dne ?"ikd ixy ine" `xwirn opidnzn i`ne

xnel el did ,daxc` ?'ipznc oifexf ixcpl

`lc :l"i !oizipznc jpdk eil`n xzen xcpdy

ly oiey eale eit oi` 'ipznc oifexf ixcpc ,inc

ezrc did `l mlerly ,oiey gwel ly `le ,xken

ly ezrc `le ,rlqd on zegti `ly xken ly

df la` .exy d"yne - lwy lr siqei `ly gwel

,ezrce e`pz lr xearz m` dxicdl did ezrc

`ki`c `l` .exwin oifexf ixcp e`l `peeb i`d ike

ezrc lr xearzy rcei did eli`y ,gzt-`l

) lirl `paizk `d inp oizipznae .dxicn did.`k

opiqxb d"cmdixac oicinrn gwele xken eid m`y (

-xyt`c `l` .'lyexia gkencke ,ediixcp liig

iziid eli` :xnel ,gzt oigzet oicinrna s`y

rlq ea ozi `l gweldy rcei-?xcep ziid melk

"e`l" xn` m`-.`kd opigztcke ,eze` oixizn

elv` exiag lk`iy dvexdn `py i`ne :z"`e

?eed oifexf ixcpc awri oa xfril` x"`c ,exicne

,exag enr lk`iy dvexy oiey eale eit mzd `de

!`linn exye eed oifexf ixcpc opixn` ikd 'it`e

mzd eli`c ,inc `lc :l"i-ekezn giken oiprd

elv` exag zlik`a oi`y ,fexf `l` epi`y

.`weca eiqkpn epxici df liayay jk lk `citw

`citw `ki`c ,iia`c edziacc `caer i`da la`

daixwl edziac dl `aqpn ik iia`l ith-i`ce

.`nlra fexfl e`le ,dxicd `wecac xninl `ki`

lha xcpd oi`e ,gzt jixvc ol `hiyt d"yne

`gzt i`da dil opixy ikid opidnzn ,daxc` .eil`n.øúéäå.mixcp"oiycwend ileqt lk" wxta zexekaa `icda opixn`cke .dgnen oi`y mewna zeheicd dylya e` ,dgnen cigia

):el scmewna xcpd z` oixizn dyly :mzd opixn`e .mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly ,dgnen oi`y mewna xekad z` oixizn dyly :mxnr ax xn` oia` xa `iig iax xn` :(

mkg oi`y-irac mkg odn cg` i`d :yexit .`p` oebk :ongp ax xn` ?o`n oebk mkg .mkg oi`y mewna ,mkg mdn cg` `diy `ede ,dylya mixcp xzid :xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l

dcedi 'x-:mzd ez opixn`e .`pxiaqe `pxinbc `p` oebk ,xiaqe xinb mdn cg` `diy dcedi iax irac ,xnelk .`p` oebk :ongp ax xn` ?iedil o`n oebk .mkg ozylyn cg` `diy ,xnelk

edl ixaqnc :`piax xn` ?edc lk jpdc llkn .mkg odn cg` :xne` dcedi 'x.ixaq edl ixaqn ikc oeik ,ixinb `lc b"r` ixz la` ,xiaqe xinb `diy opira ediipin cg ,xnelk .ixaqe

dcedi 'xl icigi ixyc mkgc i`ce rnyne-ibq ongp axk cegla xiaqe xinba i`c .jenqa `wec-xiaqe xinb ediipin cg `diy `zlza ira ikid k"`-dicegla xiaqe xinbc o`n `de

mkg odn cg` :w"d i`ce `l` !mkg ea yi ixd ,`edy mewn lka ibq xiaqe xinba i`c ,mkg oi`y mewna mkg odn cg` xn`w i`ne ?mipyd mr sxhvdl el dne ,`xcp ixy-xinb epiidc

mkg oi`y mewna ,xiaqe-jenql dizi` ikc .jenq epiidc-icigia jenq 'ira dcedi 'xlc oeike .`xcp ixy dicegl-inp ikde .ibilt `l i`dac ,opaxl rnyp dcedi iaxcnc .inp opaxl

) "dqxe`nd dxrp" 't seqa ol rnyn:gr onwlax xn` !aizk "zehnd iy`x" mixcp zyxt `de ,zeheicd c"a 'it` `l` dgnen jixv oi` mixcp zyxt ,dgnen oikixv 'd icren :opixn`c (

jenq `ira mzd dn ,'d icrenc oignenc `inec mixcp zxtdc dgnen cigic rnyne .dgnen cigia :opgei 'x `nizi`e `cqg-azk l"f m"anxd la` .l"f o"anxd zrc edf ,jenq `ira p"d

) zereay 'ldn 'e 'tad 'ld"mkg oi`y mewna" mzd 'ixn`c `dc l"f axd yxtnc rnyn .jenq `ira `lc ,mixcpd z` xizn wdaen mkgc (-`l` ,`id dcedi 'xc `zlnc `neiq e`l

xn`e ?icigia xizn o`n oebk ,xnelk ?o`n oebk mkg ,mkg oi`y mewna :xn xn` oirk ,opixcdne .xizn dicegl mkg `nl`c .mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly ixn`c ,i`w opaxc`

xiaqe xinbc `kid lk ,`nl` .xiaqe xinbc xnelk ,`p` oebk :ongp ax-) w"ta df izazk xake .jenq epi`y t"r`e ,`xcp ixy dicegl edi``znye d"c :g sc"dxrp" wxta dfa aezk` cere ,(

`xcp exyc zeheicd dylye .c"qa-`xazqne .dcedi iaxl mipyk opaxl 'bc .exaql edl ixaqn ikc opira ,edine .mkg odn cg` `diy era `lc ,opaxk l"iiwck ,ibq ixaqe edl ixaqn ck

oixizn oi` mkg yiy mewna `d :rnync ,mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly opixn`c `dc-carica la` ,`lc `ed dlgzkle ,xnzi`c `ed mkg ly eceak meyn-dil ixzy`

`xcp..à÷ñô.exiag z` xicdl dvexd s``xnba yxtn - xecil cizr ip`y xcp lk :xn`i ,enr lke` epi` m` exiag lr eiqkp lk xqe`y.'îârny `l 'eke xcp lk xn`c oeik

kinl diabl iz` `le dil.dicda lizk`c `l` ,xcend rnyi `ly ick i`yga xicn xn`c iiepyl ivn dedc `ed oicae .onfnd elha xaky ,eilr lg xcp oi`y onefnd rcei xaky itl

opiwqr `peeb i`d ika i`c ,cere ?"s`" i`n k"`e ,dpzdy i`pz meyn e`le ,xzen oifexf ixcp meyn inp `dc rnyn - "dvexd s`" ipzwc oeikc .xity oizipzn dil `iz` `l-ipz ikid

dpzn `ed xcpd zrya ixdy ,xekf `edy `hiyt ?"xekf `diy calae":!
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àJehîe àJeèI àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäå§¨¦§¨£¦©¨©¦¦§¨§¨¦¨
éëäc àzòcà :à"I) .àLîéLI¯eåäå .ïéðîéæ änk ,ïéà §¦§¨©©§¨§¨¦¦©¨¦§¦§¨

(àLîéLI àJehîe àJeèI àLîéMî ïðaø éøòèöî¦§¨£¦©¨©¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨
éî :úéðèa ïa IeàL àaàc déøa úéðèa déI øîà£©¥¨§¦§¥§©¨¨¤¨§¦¦
àLîéLI àJehî ïðaø éøòöîc àzòcà zøãð̈§©§©©§¨¦§¨£¥©¨©¦¨§¦§¨
øa IàòîLé 'ø .deéøLå ,àI :øîà ?àJeèI àLîéMîe¦¦§¨§¨£©¨§©§¦§¨¥©
.ïðaøc eäéén÷I àúà ,àøLéîI àøãð déI äåä éñBé 'ø¥£¨¥¦§¨§¦§¨£¨§©©§§©¨©
.ïéà :eäI øîà ?éëäc àzòcà zøãð :déI eøîà£©¥¨§©§©©§¨§¨¦£©§¦
.ïéðîéæ änk .ïéà :eäI øîà ?éëäc àzòcà àzøãð̈©§¨©©§¨§¨¦£©§¦©¨¦§¦

ïðaø éøòèöîc àøö÷ àeää àæçc ïåék¯dééçî ¥¨©£¨©¨§¨§¦§¨£¦©¨©©§¥
àøö÷ éI éçîc àzòcà :øîà .éøö÷c àIëeàa¯àI §§¨§¨§¥£©©©§¨§¨¥¦¨§¨¨

:àðéáøI ézôécî àçà áø I"à .déLôðI déøLå ,éøãð̈§¦§©§¥§©§¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
àeä ãIBð éàä,àøö÷ déI éçîc dézòcà ÷éqî àIc , ©¨§¨©¥©©§¥§¨¥¥¨§¨

.ïðaø éøòöîc éøe÷étà éçéëLc ,àeä ãIBð åàI éàä :I"à !ãIBða BI ïéçúBt ïéà :àðéðúå§¨¥¨¥§¦§¨©¨¨¦§¦¦©¦¥¦§¨£¥©¨©
:dI øîà ,dáéø÷I äøîà àéä "éàáéø÷I" øîà àeä .àzøa àéää dI äåä ééaàc eäúéác§¥§§©©¥£¨¨©¦§©¨£©¦§¦¨¥¦¨§¨¦§¦¨£©¨
,dézòc Iò zøáòå ,úIæà .Cáéø÷I dI zaqðéîe éàzòcà úøáò éà CIò éúàpä àøñzéz¦©§¨£¨£¦£¨¦¨§©§©©¨©¦©§©§¨¦§¦¨¨§©§§¨§©§©©§¥
Czòc Iò zøáòc zòãé äåä eJéà :déI øîà ,óñBé áøc dén÷I àúà .dáéø÷I àáqðéàå§¦©§¨¦§¦¨£¨§©¥§©¥£©¥¦£¨¨§©§§¨§©§©©§¨
,ïéà ?àðååb éàä ék éøL éîe .óñBé áø dééøLå ,àI :øîà ?dzøãà éî dáéø÷I dI àañðîe§©§¨¨¦§¦¨¦£©§¨£©¨§¨§¥©¥¦¨¥¦©©§¨¦
.IâøI äúIòå Bzòc Iò äøáòå ,IâøI úBIòJî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî :àéðúäå§¨©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£¨¤¤§¨§¨©©§§¨§¨¨¤¤
?dzøcä íeIk IâøI äIBòå Ezòc Iò úøáBòL òãBé úééä eJéàå :BI øîà ,éñBé éaø éðôI àáe¨¦§¥©¦¥¨©§¦¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

.éñBé éaø Bøézäå ,àI :BI øîà'éðúîBøéáç úà øécäI äöBøä óà :øîBà á÷òé ïa à"ø ¨©Ÿ§¦¦©¦¥¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥
úòLa øeëæ àäiL ãáIáe ,"Ièa àeä øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" BI øîàé ,BIöà IëàiL¤Ÿ©¤§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥¦§©¤§¥¨¦§©

.øãpä'îâ!déãäa éúà àIå déI òîL àI "Ièa àäé øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" øîàc ïåéëå ©¤¤§¥¨©£©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥¨¨©¥§¨¨¥©£¥
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc mixcp(iyily meil)

ì àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäåàLîéL-exrhvpe ©£¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨
aexn ynyl lvdne lvl ynydn aeye jeld eklde minkg

,gzt el mi`ven mpi`y lr xrvd,àðéøçà àðMéì)éëäc àzòcà ¦§¨©£¦¨©©§¨§¨¦
àleèîe àleèì àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäå ïéðîéæ änk ïéà¥©¨¦§¦§©¦§©£¥©¨¨¦¦§¨§¨¦¨

ìàLîéLdéì øîà (l`y -déøa úéðèaepa-úéðèa ïa ìeàL àaàc §¦§¨¨©¥¨§¦§¥§©¨¨¤¨§¦
,iaxa oerny iax z`àìehî ïðaø éøòvîc àzòcà zøãð éî¦¨©§§©©§¨§¦©£¥©¨¨¦¨

ìàleèì àLîéMîe àLîéLexrhviy zrc lr zxcp m`d- §¦§¨¦¦§¨§¨
mpi`y xrv aexn lvl ynydne ynyl lvdn eklie minkgd

,jxear gzt mi`venøîà,iaxa oerny iax el aiyd-àìlr - ¨©Ÿ
,izxcp `l jk didiy zrcdeéøLågzt jnq lr excp el exizde - §©§©

:mcewd dxwnl dnecd dyrn d`ian `xnbd .df
àøLéîì àøãð déì äåä éñBé éaø øa ìàòîLé éaøl`rnyi iaxl - ©¦¦§¨¥©©¦¥£¨¥¦§¨§¦§¨

,exizdl dvxy xcp did iqei iax ly epaïðaøc eäéén÷ì àúà- ¨¨§©©§§©¨¨
,excp el exiziy ick minkg iptl `aîàdéì eøminkgd el`y- ¨§¥

,iqei iax xa l`rnyi iax z`éëäc àzòcà zøãðzxcp m`d - ¨©§§©©§¨§¨¦
,jke jk didiy zrc lr mbeäì øîà,mdl aiyd -ïéà,ok - ¨©§¥

mrt cer edel`yeéëäc àzòcà àzøãðzrc lr zxcp m`d - ¨©§¨©©§¨§¨¦
,xg` xaceäì øîà,mdl aiyde -ïéàdid jke ,ok -ïéðîéæ änk ¨©§¥©¨¦§¦

lk lry ,mze` dgce mipey migzt eipta erivdy minrt dnk -
,jk edxwiy zrc lr mb xcep didy xn` mipte`dàeää àæçc ïåék¥¨©£¨©

ïðaø éøòèöîc àøv÷mixrhvn minkgy cg` qaek d`xy oeik - ©¨¨§¦§©£¥©¨¨
,excp xizdl gzt el mi`ven mpi`y lréøv÷c àìëeàa dééçî- ©§¥§§¨§©¨¥

,miqaek ly zyegp ilka l`rnyi iax z` dkdøîàiax ¨©
l`rnyiéøãð àì àøv÷ éì éçîc àzòcàjk rx`iy zrc lr - ©©§¨§¨¥¦©¨¨Ÿ¨§¦

,izxcp `l ize` dki qaekdydéLôðì déøLåminkg el exizde - §©§¥§©§¥
dlrn did m`y ,envrl `vn `edy df gzt jnq lr excp z`

.xcep did `l eze` dki qaekdy ezrca
`xnbd:l`rnyi iax `vny gztd lr dywn

,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàéàädf gzt -àeä ãìBðxac - ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨©¨
,xcpy ixg` ycgzpe clepycl`rnyi iaxdézòcà ÷éqî àì §Ÿ©¦©©§¥

àøv÷ déì éçîcxcpy drya ezrca zelrdl leki did `l - §¨¥¥©¨¨
,eze` dki qaekdyåixdy dyw jk m`àðéðzepipy -(.cq onwl) §¨¥¨
y mixne` minkgyãìBða Bì ïéçúBt ïéàxcp xizdl migzet oi` - ¥§¦§¨

iaxl exizd ji` ok m`e ,xcpy ixg` wx ycgzpe clepy xaca
dki qaekdy ietv epi`y xac `edy df gzt jnq lr l`rnyi

.eze`
,`xnbd zvxzndéì øîà,izticn `g` axl `piaxéàägzt - ¨©¥©

dfàeä ãìBð åàìoeik ,clepk aygp epi` -éøB÷étà éçéëLcéøòöîc ¨¨¦§¦¥©¦¥¦§©£¥
ïðaøz` xrvl milibxy ux`d inre mizegt miyp` miievny - ©¨¨

zelrdl l`rnyi iax jixv did `ed ievn xacy oeike ,minkgd
lkiy oeike ,minkgd z` xrivy lr eze` ekie okziy ezrca
xnele excp z` ea xizdl lekiy gzt edf ,ezrca z`f zelrdl

did `l edekiy rcei did m`y.xcep
:exizdl gzt ea didy xcpa sqep dyrn d`ian `xnbd

àzøa àéää dì äåä éiaàc eäúéác,za dzid iia` ly ezy`l - §¦§§©©¥£¨¨©¦§©¨
,mincew oi`eyipnàeäiia` -øîàdze` e`iyiyéàáéø÷ì- ¨©¦§¦©

e ,ezgtyn iaexwn cg`làéäiia` zy` -äøîàdze` e`iyiy ¦¨§¨
dáéø÷ì,dzgtyn iaexwn cg`l -dì øîàezy`l iia`àøñzéz ¦§¦¨¨©¨¦©§¨

Cáéø÷ì dì záñðéîe éàzòcà zøáò éà Cìò éúàðäjilr xq`iz - £¨¨¦£¨¦¨§©§©©§©¦§§©§¨¦§¦¨
iaexwl dze` i`iyze izrc lr ixarz m` ,ipnn d`pdd

,jzgtyndáéø÷ì àáñðéàå dézòc ìò zøáòå úìæàezy` dkld - ¨§¨§¨§©§©©§¥§¦§§¨¦§¦¨
df ici lre ,dzgtyn aexwl dza z` d`iyde ezrc lr dxare

.ez`pda dxq`pe xcpd lgóñBé áøc dén÷ì àúàiptl iia` `a - ¨¨§©¥§©¥
,epnn zepdl zxzen ezy` didze excp z` xiziy ick sqei ax

déì øîà,iia` z` sqei ax l`y -ìò zøáòc zòãé äåä eléà ¨©¥¦£¨¨©§¨§¨§©§©
dzøcà éî dáéø÷ì dì àáñðîe Czòcjzy`y rcei ziid eli` - ©§¨¦§§¨¨¦§¦¨¦©©§¨

xcep ziid m`d ,dzgtyn aexwl dza `iyze jzrc lr xearz
,jz`pda dze` xqe`eøîà,iia` el aiyd -,àìóñBé áø dééøLå ¨©Ÿ§©§¥©¥

.df gzta xcpd z` sqei ax xizde -
:dfk gzt liren ji` dywn `xnbd

àðååb éàä ék éøL éîexcpd seby ,dfk gzta geztl xzen ike - ¦¨¥¦©©§¨
ixdy ,gztd z` xzeqdid xcpd xwire df gztl yyg `l `ed

geztl xyt` ji`e ,ezrc lr xearz m` ez`pda ezy` xq`izy
.dxicn did `l ezrc lr xearz `id ok`y rcei did m`y dfa

,`xnbd zvxznïéà,gzt dfka geztl xzen ,ok -àéðúäå-oke ¥§¨©§¨
,`ziixaa epcnlúBìòlî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£

ìâøì,lbxl dlrz m` ez`pd z` dilr xq`y -Bzòc ìò äøáòå ¨¤¤§¨§¨©©§
,ìâøì äúìòåàáemc` eze`éñBé éaø éðôìexcp z` xiziy ick §¨§¨¨¤¤¨¦§¥©¦¥

,ez`pda zxzen ezy` `dzeBì øîà,iqei iax eze` l`y -eléàå ¨©§¦
L òãBé úééä`id,ìâøì äìBòå Ezòc ìò úøáBòdzøcä íeìk- ¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

,dxicn ziid m`dBì øîà,lrad el aiyd -,àì,éñBé éaø Bøézäå ¨©Ÿ§¦¦©¦¥
xzeq xcpd seby dfk gzta mb xcp xizdl xyt`y o`kn gkene

.eze`

äðùî
exiag z` xicdy mc`a .` ,mi`yep ipya zwqer epiptly dpynd
mixcp lehia oica .a .xcpd lg m`d ,elv` lek`l `eai `l m`
cvike ji` ,milha eidi eixcp lky drcen xqeny xnelk ,y`xn

.ef dxin` liren
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøBøéáç úà øécäì äöBøä óàxqe`y- ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥

fxfl ick ok xcepe ,enr lek`l `eai `l m` exiag lr eiqkp lk z`
exiag z`,Bìöà ìëàiL,xcpd miiwziy dvex `l xicnd m` ¤Ÿ©¤§

,ìèa àeä øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk Bì øîàédxin`elirez ef Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥
øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáexcepy drya xekfi m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤

.eixcp z` lhia okl mcewy

àøîâ
,enr lek`l `eaiy exiag z` fxfl dvexd mc`y dpyna epipy
onfend jk ici lre ,excp z` lhany xn`i xcepy mcewe ,exiciy
xcpd ipy cvne ,oinfnd iqkpa xq`i `ly ick eil` `eal fxcfi

.excp z` lhiay oeik ,`eai `l m` legi `l
,`xnbd dywnøîàc ïåéëåoinfndàäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk §¥¨§¨©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥

,ìèa,eixcp lk z` lhan oinfndy onfend rneyemey oi` ok m` ¨¥
,lha excpy oeiky ,df excpa zlrezdéãäa éúà àìå òîL àì- Ÿ¨©§Ÿ¨¥©£¥

.onfenl fexif jka oi`e ,enr `ai `le onfend el rnyi `l
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oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtmixcp

.ïðáø éøòèöî ååäåeidelvl ynyn mirqep

lvnexnel oircei eid `ly ,dbez aexn ynyl

.ezhxgl gzt xac.éøö÷ã àìëåàáilk

ea oiniynyoiqaekd.odicba.ãìåðá ïéçúåô ïéà
ie`x oi`yoxn`c ipd la` .dfk rx`il

.`ed clepc `zlin e`l - opax ixrhvncøîà
.ïðáø éøòöîã éøå÷éôà éçéëù éîð éàä äéìik

.clepl inc `le ,i`déðúî'á÷òé ïá à"ø
.ìëàéù åøéáç úà øéãäì äöåøä óà øîåà
`l m` il dpdp dz` oi`y mpew" el xne`y

exicn epi`y ,oifexf ixcp inp epiid - "inr lk`z

ip`y xcp lk :xn`i ,enr lk`iy efxfl ick `l`

.lha `di - xecil cizrîâ'.äéì òîù àìi`d

xcpde li`ed ,dicda lkinl iz` `le ,xcen

.lha
àìà)
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- xcpd xwir lr hxgzn did eli`ehxgzn did `l jkitl ,zepey`xd lr `dez did m` dprzdy eizeiprz xky ca`i.ìéæ.jrliwl`zelb yix iac `rliw` opixn`cke ,jzia zqipkl.

çúô.diytpl `gzitea xzip zeidl leki didy gzt `vny `l` ,lgin epi` `ed - "exac lgi `l" l"iw `dc ,envrl dxegq ax xiziy `lcvn `idy .diyerl zx`tz `idy lk .

jxc `dz `ly ,ongp ax qerkiy zrc lr izxcp `l ,xnelk .ongp ax gzx `de .da eze` oiqlwn lkdy - mc`d on el zx`tze ,dze` dyerd mc`l zx`tz `idy cr zgaeyn dnvr

ilin ipd lkc `zrc` jk lk wfg xcp xcpy in lr ongp axk dax `xab gzxilc gikyc ,clep ixwin `l `peeb i`d ike .eze` qirk`y dxyi.ìò.opax ixrhvnc `zrcclep e`l i`de

gikyc ,`ed.éîå.ikd ixyixy in ,xnelk

?gzt eze`n jtd giken xcpdy gzt geztl

xearz m`y `l` did `l xcpd xwir lk ixdy

ez`pda xq`z ezrc lroi` .àéðúäådyrn

.cg`a:z"`e .opigzt `peeb i`d ik elit` `nl`

ef oia dne ?"ikd ixy ine" `xwirn opidnzn i`ne

xnel el did ,daxc` ?'ipznc oifexf ixcpl

`lc :l"i !oizipznc jpdk eil`n xzen xcpdy

ly oiey eale eit oi` 'ipznc oifexf ixcpc ,inc

ezrc did `l mlerly ,oiey gwel ly `le ,xken

ly ezrc `le ,rlqd on zegti `ly xken ly

df la` .exy d"yne - lwy lr siqei `ly gwel

,ezrce e`pz lr xearz m` dxicdl did ezrc

`ki`c `l` .exwin oifexf ixcp e`l `peeb i`d ike

ezrc lr xearzy rcei did eli`y ,gzt-`l

) lirl `paizk `d inp oizipznae .dxicn did.`k

opiqxb d"cmdixac oicinrn gwele xken eid m`y (

-xyt`c `l` .'lyexia gkencke ,ediixcp liig

iziid eli` :xnel ,gzt oigzet oicinrna s`y

rlq ea ozi `l gweldy rcei-?xcep ziid melk

"e`l" xn` m`-.`kd opigztcke ,eze` oixizn

elv` exiag lk`iy dvexdn `py i`ne :z"`e

?eed oifexf ixcpc awri oa xfril` x"`c ,exicne

,exag enr lk`iy dvexy oiey eale eit mzd `de

!`linn exye eed oifexf ixcpc opixn` ikd 'it`e

mzd eli`c ,inc `lc :l"i-ekezn giken oiprd

elv` exag zlik`a oi`y ,fexf `l` epi`y

.`weca eiqkpn epxici df liayay jk lk `citw

`citw `ki`c ,iia`c edziacc `caer i`da la`

daixwl edziac dl `aqpn ik iia`l ith-i`ce

.`nlra fexfl e`le ,dxicd `wecac xninl `ki`

lha xcpd oi`e ,gzt jixvc ol `hiyt d"yne

`gzt i`da dil opixy ikid opidnzn ,daxc` .eil`n.øúéäå.mixcp"oiycwend ileqt lk" wxta zexekaa `icda opixn`cke .dgnen oi`y mewna zeheicd dylya e` ,dgnen cigia

):el scmewna xcpd z` oixizn dyly :mzd opixn`e .mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly ,dgnen oi`y mewna xekad z` oixizn dyly :mxnr ax xn` oia` xa `iig iax xn` :(

mkg oi`y-irac mkg odn cg` i`d :yexit .`p` oebk :ongp ax xn` ?o`n oebk mkg .mkg oi`y mewna ,mkg mdn cg` `diy `ede ,dylya mixcp xzid :xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l

dcedi 'x-:mzd ez opixn`e .`pxiaqe `pxinbc `p` oebk ,xiaqe xinb mdn cg` `diy dcedi iax irac ,xnelk .`p` oebk :ongp ax xn` ?iedil o`n oebk .mkg ozylyn cg` `diy ,xnelk

edl ixaqnc :`piax xn` ?edc lk jpdc llkn .mkg odn cg` :xne` dcedi 'x.ixaq edl ixaqn ikc oeik ,ixinb `lc b"r` ixz la` ,xiaqe xinb `diy opira ediipin cg ,xnelk .ixaqe

dcedi 'xl icigi ixyc mkgc i`ce rnyne-ibq ongp axk cegla xiaqe xinba i`c .jenqa `wec-xiaqe xinb ediipin cg `diy `zlza ira ikid k"`-dicegla xiaqe xinbc o`n `de

mkg odn cg` :w"d i`ce `l` !mkg ea yi ixd ,`edy mewn lka ibq xiaqe xinba i`c ,mkg oi`y mewna mkg odn cg` xn`w i`ne ?mipyd mr sxhvdl el dne ,`xcp ixy-xinb epiidc

mkg oi`y mewna ,xiaqe-jenql dizi` ikc .jenq epiidc-icigia jenq 'ira dcedi 'xlc oeike .`xcp ixy dicegl-inp ikde .ibilt `l i`dac ,opaxl rnyp dcedi iaxcnc .inp opaxl

) "dqxe`nd dxrp" 't seqa ol rnyn:gr onwlax xn` !aizk "zehnd iy`x" mixcp zyxt `de ,zeheicd c"a 'it` `l` dgnen jixv oi` mixcp zyxt ,dgnen oikixv 'd icren :opixn`c (

jenq `ira mzd dn ,'d icrenc oignenc `inec mixcp zxtdc dgnen cigic rnyne .dgnen cigia :opgei 'x `nizi`e `cqg-azk l"f m"anxd la` .l"f o"anxd zrc edf ,jenq `ira p"d

) zereay 'ldn 'e 'tad 'ld"mkg oi`y mewna" mzd 'ixn`c `dc l"f axd yxtnc rnyn .jenq `ira `lc ,mixcpd z` xizn wdaen mkgc (-`l` ,`id dcedi 'xc `zlnc `neiq e`l

xn`e ?icigia xizn o`n oebk ,xnelk ?o`n oebk mkg ,mkg oi`y mewna :xn xn` oirk ,opixcdne .xizn dicegl mkg `nl`c .mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly ixn`c ,i`w opaxc`

xiaqe xinbc `kid lk ,`nl` .xiaqe xinbc xnelk ,`p` oebk :ongp ax-) w"ta df izazk xake .jenq epi`y t"r`e ,`xcp ixy dicegl edi``znye d"c :g sc"dxrp" wxta dfa aezk` cere ,(

`xcp exyc zeheicd dylye .c"qa-`xazqne .dcedi iaxl mipyk opaxl 'bc .exaql edl ixaqn ikc opira ,edine .mkg odn cg` `diy era `lc ,opaxk l"iiwck ,ibq ixaqe edl ixaqn ck

oixizn oi` mkg yiy mewna `d :rnync ,mkg oi`y mewna xcpd z` oixizn dyly opixn`c `dc-carica la` ,`lc `ed dlgzkle ,xnzi`c `ed mkg ly eceak meyn-dil ixzy`

`xcp..à÷ñô.exiag z` xicdl dvexd s``xnba yxtn - xecil cizr ip`y xcp lk :xn`i ,enr lke` epi` m` exiag lr eiqkp lk xqe`y.'îârny `l 'eke xcp lk xn`c oeik

kinl diabl iz` `le dil.dicda lizk`c `l` ,xcend rnyi `ly ick i`yga xicn xn`c iiepyl ivn dedc `ed oicae .onfnd elha xaky ,eilr lg xcp oi`y onefnd rcei xaky itl

opiwqr `peeb i`d ika i`c ,cere ?"s`" i`n k"`e ,dpzdy i`pz meyn e`le ,xzen oifexf ixcp meyn inp `dc rnyn - "dvexd s`" ipzwc oeikc .xity oizipzn dil `iz` `l-ipz ikid

dpzn `ed xcpd zrya ixdy ,xekf `edy `hiyt ?"xekf `diy calae":!
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àJehîe àJeèI àLîéMî ïðaø éøòèöî eåäå§¨¦§¨£¦©¨©¦¦§¨§¨¦¨
éëäc àzòcà :à"I) .àLîéLI¯eåäå .ïéðîéæ änk ,ïéà §¦§¨©©§¨§¨¦¦©¨¦§¦§¨

(àLîéLI àJehîe àJeèI àLîéMî ïðaø éøòèöî¦§¨£¦©¨©¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨
éî :úéðèa ïa IeàL àaàc déøa úéðèa déI øîà£©¥¨§¦§¥§©¨¨¤¨§¦¦
àLîéLI àJehî ïðaø éøòöîc àzòcà zøãð̈§©§©©§¨¦§¨£¥©¨©¦¨§¦§¨
øa IàòîLé 'ø .deéøLå ,àI :øîà ?àJeèI àLîéMîe¦¦§¨§¨£©¨§©§¦§¨¥©
.ïðaøc eäéén÷I àúà ,àøLéîI àøãð déI äåä éñBé 'ø¥£¨¥¦§¨§¦§¨£¨§©©§§©¨©
.ïéà :eäI øîà ?éëäc àzòcà zøãð :déI eøîà£©¥¨§©§©©§¨§¨¦£©§¦
.ïéðîéæ änk .ïéà :eäI øîà ?éëäc àzòcà àzøãð̈©§¨©©§¨§¨¦£©§¦©¨¦§¦

ïðaø éøòèöîc àøö÷ àeää àæçc ïåék¯dééçî ¥¨©£¨©¨§¨§¦§¨£¦©¨©©§¥
àøö÷ éI éçîc àzòcà :øîà .éøö÷c àIëeàa¯àI §§¨§¨§¥£©©©§¨§¨¥¦¨§¨¨

:àðéáøI ézôécî àçà áø I"à .déLôðI déøLå ,éøãð̈§¦§©§¥§©§¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
àeä ãIBð éàä,àøö÷ déI éçîc dézòcà ÷éqî àIc , ©¨§¨©¥©©§¥§¨¥¥¨§¨

.ïðaø éøòöîc éøe÷étà éçéëLc ,àeä ãIBð åàI éàä :I"à !ãIBða BI ïéçúBt ïéà :àðéðúå§¨¥¨¥§¦§¨©¨¨¦§¦¦©¦¥¦§¨£¥©¨©
:dI øîà ,dáéø÷I äøîà àéä "éàáéø÷I" øîà àeä .àzøa àéää dI äåä ééaàc eäúéác§¥§§©©¥£¨¨©¦§©¨£©¦§¦¨¥¦¨§¨¦§¦¨£©¨
,dézòc Iò zøáòå ,úIæà .Cáéø÷I dI zaqðéîe éàzòcà úøáò éà CIò éúàpä àøñzéz¦©§¨£¨£¦£¨¦¨§©§©©¨©¦©§©§¨¦§¦¨¨§©§§¨§©§©©§¥
Czòc Iò zøáòc zòãé äåä eJéà :déI øîà ,óñBé áøc dén÷I àúà .dáéø÷I àáqðéàå§¦©§¨¦§¦¨£¨§©¥§©¥£©¥¦£¨¨§©§§¨§©§©©§¨
,ïéà ?àðååb éàä ék éøL éîe .óñBé áø dééøLå ,àI :øîà ?dzøãà éî dáéø÷I dI àañðîe§©§¨¨¦§¦¨¦£©§¨£©¨§¨§¥©¥¦¨¥¦©©§¨¦
.IâøI äúIòå Bzòc Iò äøáòå ,IâøI úBIòJî BzLà úà øécäL ãçà íãàa äNòî :àéðúäå§¨©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¦¦¤¦§¦©£¨¤¤§¨§¨©©§§¨§¨¨¤¤
?dzøcä íeIk IâøI äIBòå Ezòc Iò úøáBòL òãBé úééä eJéàå :BI øîà ,éñBé éaø éðôI àáe¨¦§¥©¦¥¨©§¦¨¦¨¥©¤¤¤©©§§§¨¨¤¤§¦©§¨

.éñBé éaø Bøézäå ,àI :BI øîà'éðúîBøéáç úà øécäI äöBøä óà :øîBà á÷òé ïa à"ø ¨©Ÿ§¦¦©¦¥¤©£Ÿ¥©¨¤§©¦¤£¥
úòLa øeëæ àäiL ãáIáe ,"Ièa àeä øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" BI øîàé ,BIöà IëàiL¤Ÿ©¤§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦¨¥¦§©¤§¥¨¦§©

.øãpä'îâ!déãäa éúà àIå déI òîL àI "Ièa àäé øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik" øîàc ïåéëå ©¤¤§¥¨©£©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥¨¨©¥§¨¨¥©£¥
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oiglbnקפד el`ea cenr bk sc ± iyily wxtmixcp
.àøñçî éøåñç (àìà).'ek lk`iy dvexd :ipzw ikde ,'ipznúòùá øåëæ àäéù ãáìáå

.øãðä.d"xa dpzdy i`pzd.øåëæ éà!di`pzl dixwr ok m` - xcp k"tr`eéðú àìà
.øåëæ àäé àìù ãáìáå.i`pzd.àø÷éòî ïðéøîàãë íìåòì.xcpd zrya xekf `diy calae

.äðùä ùàøá äðúäù ïåâë 'é÷ñò éàîá àëäåzrya rcei dide .xecil cizr ip`y xcp lk

zrc lre ,oda xecil libx `edy mixac i`pzd

.dpzdy dnn gky aeye ,dpzd okà÷ àúùäå
.øãðä úòùá øåëæ éà øãð`l la` ,dpzdy]

lr :xn`e ,dpzd inp xcp eze` liayay [rcei

enk miewn `di `ly ,xcep ip` dpey`xd zrc

.`yyn dia zil dixcp - eilr izipzdyàì
.øîà,xcep ip` dpey`xd zrc lr :xcpd zrya

miiwe ,di`pzl dixwr - miewn `di `ly

.dixcp.à÷øéôá äéùøãîì øáñ,dyxca

."eixcp eniiwzi `ly dvexd".àáø ì"àdnzq

`ly ,dpnn ecnli `ly ick oizipznc `pz

.mixcpa y`x zelw ebdpiéáøã äéìò ïðáø éâéìô
.á÷òé ïá øæòéìàixcp ied `lc ixaqc ,`da

.oifexif
éøä
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éëä.'ek elv` exiag lk`iy dvexd ipzwliig `l - enr lke` epi` 'it`e ,od oifexf ixcp

"s`" ipzwc epiide ,ifexfl `l` oeekzp `ly ,`xcp.äöåøäå.'eke eixcp eniiwzi `ly

xn`ie dpyd y`xa cenri eixcp eniiwzi `ly dvexdc `pixg` `pic ipz `zyd ,xnelk

'eke.éà.dixcpl diniiwe di`pzl dixwr xcpd zrya xekfxcep `ed dnl ok `l m`y

rny `l :lirl 'ixn`c i`nl inc `le ?eiykr

,lha e`pz oi` `nl`c ,dicda iz` `le dil

.dyer `ed dpey`x zrc lr xcep `edyky

zrya i`pzd xn`y itl - `nrh epiid mzdc

`ed e`pz zrc lry 'ita xne` `edy oeike ,xcpd

,o`k la` .di`pzl dixwrc xnel `"` - xcep

jiiy (`l) - zg`k oi`a opi` xcpde i`pzdy

xninl `ki` lirl `nlyac :cere .dixwr xninl

xcep `ed - ynn excpa oi`y rcei `edy t"r`y

i` ,envr ixcp mdy o`k la` ,exiag z` fxfl

.xexa dfe ?xcp `ed dnl - di`pzl dixwrc e`l

'ixn`c `dc :azky ,l"f `"ayxd ixack `lye

mra `wec - "'ixcpl diniiwe di`pzl dixwr"

,dil opiyiigc `ed `nlra `yyg d"yne ,ux`d

`iywc meyn ok xnel ewiwfde .e`pzl elha `ny

dil rny `l :jenqa lirl 'ixn`c `edd dil

:opivxzne .epazky enke ,jkl jxev oi`e .'eke

zrya xekf `di `ly calae :ipz iia` xn`

xecie gkyi m`y dpzd xaky ,lha d"yne .xcpd

excp z` df i`pz lhai -.àáøoebk xn`

.dpzd dnn rci `le dpyd y`xa dpzdy`ax

`c dilr ibelt`l iz` `llkc `ed dcenc ,iia

.lha xcpd - excp zrya llk e`pz xkef epi`y

xekf epi` i`c :ipic ixz `ki` `peeb i`d ikae .'eke xn`ie d"xa cenri excp lhal dvexd :ipzw ikde .ipzw xekf didiy mlerlc xn`w d"yne ,oizipznc `pyil iyeayl dil `gip `lc `l`

lr e` zt lr m` xkef epi`e cgein xac lr dpzdy ,xnelk .dpzd dnn rci `le d"xa dpzdy oebk ,ixnbl `l la` ,e`pz zvw xkef `ed m` la` .lha xcpd ixd - excp zrya llk e`pz

jk xg` xkfpe ,lha `diy dvex ip` eiykr mb lhaiy df xcp lr izipzd dlgzn m`y :xnelk "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` i` .`peeb i`d ika dpzdy `ed xkef la` ,oda `veike oii

,dpzdy xcpd zrya xekf didy oeikc .dixcpl diniiwe di`pzl dilha - "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `l .`ynn dia zi` `l - dixcp lhal dlgza dpzd eiykr xcpy df xac lry

zrya eita xekf i`pzd `diy calae :ipzw ikd - "xekf `diy calae" ipzwc oizipzne .dixwrl `lc ikid ik mzq xecil el did `l - e`pz miiwziy did ezrc m` ,dpzd dnn rci `le

xcpd.ïéðòìå.dkldepi` la` dpzdy xkef excp zryae ,cgein xac lr dpzd la` .lha excp - e`pz gky excp zryae 'eke "xcp lk" dlgzn dpzdy lkc opihwp jkld .`axk l"iiw

xekf didy oeiky .dixcpl diniiwe di`pzl dixwr - elhal dlgzn dpzd eiykr xcpy xac eze` lry k"g` xkfpy t"r` ,"dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `ly lk ,dpzd dn lr rcei

) mixcp 'ldn ipy 'ta l"fna m"xd wqt oke .dyer `ed dpey`x zrc lry xnele zepzdl el did - zvwd 'ld'eke "ixq`e ixcp lk" k"dia zeldw zvw mixne`y dny d`xpe .(-df xacl

did l"f awri epiaxy `l` .okn xg`l mi`ad mixcp `l` ,oipr el oi` dfe ,exary mixcp oixizn mdy mpeyln d`xpy ,yaeyn mpeyly `l` .okn xg`l exciy mixcp lhal ,mipekzn md

"`pnxg ice `pxq` ic ixq`e ixcp lk" xnel ,`adl ezernyn `diy ick oeyld owzn-`pz `dc ,mixcpa my`x elwi `ly ick ,ok xnel ie`x oi`e .`adl d`xp `diy ick ,uenw elek

xne`y in mdn yie .zereaya `l la` ,mixcpa `l` okn xg`l envr xq`y dn lhan mcew i`pz oi`y mixne`y mipe`bd on yiy ,xkfpd 'ta l"f m"anxd azke .inezq dl mzqn

exicdy e` exag eriaydy in la` ,envrl xcpe raypy mixcpe zereaya `weec :zetqeza exn` ,edine .df oicl md oiey mixcpde zereaydy-zrc lry ,melk el liren df lehia oi`

pz lhany enke ,xcepe rayp `ed exagi`ad ixcpc `zrnya opixn`cke eriayn zrc lr `l` diytpc `zrc` razyn `lc opiwq` `dc .inc ixnbl e`.àéòáéàopax ibilt edl

.ibilt `l e` awri oa xfril` 'xc dilrmivex eid dlgzn s`c ,miey male mdit oi`y ,gwele xkena `l` - eed oifexf ixcpc opax ixn`w `l o`k cr `nlcc meyn ,ikda iwetql `ki`c

exicn `ed `wecay xninl `ki` - elv` lk`iy exiag xicnl la` .oixpic dylya.
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IëàiL äöBøä :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¤¤Ÿ©
áøñîe Bøéáç BIöàBøécîe ,Ba¯ïéæeøéæ éøãð ¤§£¥§¨¥©¦¦§¥¥¦

äðMä Ik åéøãð eîéi÷úé àJL äöBøäå .àeä¯ãBîòé §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨©£
øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik :øîàéå ,äðMä Làøa§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦

¯éà .øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáIáe .Ièa àäé§¥¨¥¦§©¤§¥¨¦§©©¤¤¦
øeëæ¯øîà !déøãðI déI íéi÷å déàðúI déø÷ò ¨¨§¥¦§¨¥§¦¥¥§¦§¥£©

.øãpä úòLa øeëæ àäé àJL ãáIáe :éðz ,ééaà©©¥§¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦§©©¤¤
éàîa àëä .àøwéòî ïðéøîàãk íIBòI :øîà àáø̈¨£©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨¨¨§©

ïðé÷ñò¯äna òãé àIå äðMä Làøa äðúäL ïBâk ¨§¦©§¤¦§¨§Ÿ©¨¨§¨¨©©¤
,øãpä úòLa øeëæ éà .øãð à÷ àzLäå ,äðúä¦§¨§¨§¨¨¨©¦¨¦§©©¤¤

"øãBð éðà äðBLàøä úòc Iò" øîàå¯déøãð ©£©©©©¨¦¨£¦¥¦§¥
äðBLàøä úòc Iò" øîà àI .àLnî déa úéI¥¥©¨¨¨£©©©©¨¦¨

déLøãéîI øáñ àðpéç øa àðeä áø .déøãðI íéi÷å déàðúI déø÷ò "øãBð éðà£¦¥¨§¥¦§¨¥§¦¥§¦§¥©¨©¦¨¨¨©§¦§§¥
Làø úeJ÷ eâäðé àJL éãk éîezñ dI íézñî à÷ àpz :àáø déI øîà .à÷øéôa§¦§¨£©¥¨¨©¨¨©§¦¨©¥§¥¤Ÿ¦§£©Ÿ
ïa øæòéIà éaøc déIò ïðaø éâéIt :eäI àéòaéà !?à÷øéôa déI zLøc zàå ,íéøãða¦§¨¦§©§¨§©§¥§¦§¨¦©£¨§§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤¤
BøéáçI øîBàä :ïðúc ù"ú ?àI Bà déúåk àúëIä ,éâéIt I"úàå ?àI Bà á÷òé©£Ÿ¨§¦¦¦§§¨§¨¥¨¦§©¨¥©£¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ' סיון וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

שבודאי  בשעה  בה  וכו'  מתוחים  ועצביו  מרוגז  שהוא  במכתבו  שמזכיר  ולפלא  לרפו"ק.  זי"ע  נבג"מ 

האדם  בחיי  ובפרט  בעולם  פרטים  פרטי  כל  אשר  חב"ד  ונשיאי  הבעש"ט  שיטת  עיקרי  לו  ידועים 

אגה"ק  קדישא  בתניא  פס"ד  ידוע  וכבר  הטוב  עצם  שהוא  מהשי"ת  פרטית  בהשגחה  ה"ז  הישראלי 

פרק כ"ב שבהתבוננו בזה וכו' הרי אז גם ה' יתן הטוב ויאר פניו אליו בבחי' אהבה מגולה ויתמתקו כו' 

ויתבטלו כו' והשי"ת יזכהו לבשר טוב בקרוב.

בברכה לבריאות.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçdpynd oeyla xqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
:oey`xd oicd ,dpyna mipic ipy mpyiy .zipyp `id jkeäöBøä̈¤

,Bøéáç Bìöà ìëàiLåoinfndBa áøñî`aiy exiaga xivtn - ¤Ÿ©¤§£¥§§¨¥
,elv` lek`lBøécîe`l m` epnn zepdln onfend z` xicne - ©¦

y oeik lg `l xcpdy `ed oicd ,enr lek`l `ai,àeä ïéæeøéæ éøãð¦§¥¥¦
xq`p onfend didie xcpd legiy oeekzd `l oinfndy oeik
.ezywal dvxziy onfend z` fxfl wx ezpeek `l` ,ez`pda

å:ipyd oicdåéøãð eîéi÷úé àlL äöBøäjyna xeciy,äðMä ìk §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨
äðMä Làøa ãBîòé,øîàéå,ìèa àäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk ©£§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥

lirez ef dxin`eøãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáezrya m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤
.eixcp z` lhiay xekfi xcpd
:ipyd oicd lr dywn `xnbd

,xcpd zrya i`pzd z` xekfi m` wx liren xcpd lehia recn
,daxc`øeëæ éàlhia okl mcewy xcpd zrya xkef `ed m` - ¦¨

y ezpeek i`ce ,xcep `ed ok it lr s`e ,eixcp z`déàðúì déø÷ò©§¥¦§¨¥
déøãðì déì íéi÷åeixcp z` lhand i`pzd z` `ed xwery - §©©¥§¦§¥

`lde xcep `ed recn ok `l m`y ,zrk xcepy xcpd z` miiwne
.zlrez mda oi`e eixcp z` lhiay xkef `ed

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàéðz,jk dpyna dpW -àlL ãáìáe ¨©©©¥§¥§¥¦§¨¤Ÿ
øãpä úòLa øeëæ àäéepi` m` wx ,eixcp lhal liren i`pzdy - §¥¨¦§©©¤¤

lkae i`pzd z` xkef `ed m` la` ,xcepy drya e`pz z` xkef
.xcpd z` miiwle i`pzd z` lhal ezpeek i`ce ,xcep `ed z`f

:sqep uexiz
,øîà àáøàøwéòî ïðéøîàãk íìBòìz` miiwl xyt` zn`a - ¨¨¨©§¨¦§©§¦¨¥¦¨¨

s`e ,'xcpd zrya xekf `diy calae' dligza epxn`y `qxibd
z` xkef epi` xcepy drya m` `weec i`pzd liren libx ote`ay

e`pz,iia` ixackeïðé÷ñò éàîa àëäxaecn o`k dpyna - ¨¨§©©§¦¨
,mieqn xcp lhal dpzdy dxwnaäðMä Làøa äðúäL ïBâkm`y §¤¦§¨§Ÿ©¨¨

,xcpd lhazi mgla envr xeq`l xeciäðúä äna òãé àìå`ede - §Ÿ¨©©¤¦§¨
xkef `ed la` ,oii lr e` mgl lr m` dpzd dn lr rcei epi`

,excp lhazi mieqn xacn xeci m`y dpzdyøãð à÷ àzLäå- §©§¨¨¨©
,`ed oicde .dpzd dn lr el rcep `l oiicryk ,xcep `ed eiykre

øãpä úòLa øeëæ éàyiy wtqd z` xcepy drya xkef `ed m` - ¦¨¦§©©¤¤
,e`pza eløîàåzrk excep ip`y df ixcpyéðà äðBLàøä úòc ìò §¨©©©©¨¦¨£¦

øãBðizipzd df xac lr m`y xnelk ,dligza izrc didy itk - ¥
oeikn ,xcpd lhazie i`pzd miiwziy ipevx oiicr ,xcpd lhaziy

,jk yxityàLnî déa úéì déøãðlg `le ,excpa zeynn oi` - ¦§¥¥¥©¨¨
df xac lry el rcep seqal m` ,elhiay i`pzd zngn xcpd

m` la` ,dligza dpzdøîà àìxcepy dryaäðBLàøä úòc ìò Ÿ¨©©©©¨¦¨
,øãBð éðày `ed oicddéøãðì íéi÷å déàðúì déø÷òz` xwr `ed - £¦¥©§¥¦§¨¥§©©§¦§¥

dfi` lr xkef `le dpzdy xkefy oeiky ,xcpd z` miiwe i`pzd
`a epi`y xnele i`pzl qgiizdl xcepy drya jixv ,dpzd xcp
dpey`xd zrc lr xn` `le ok dyr `ly oeike ,i`pzd z` lhal
z` lhand i`pza epevx oi`y dfa ezrc dlib ixd ,dyer ip`
xxazi seqal m` s` xcpd lg okle ,xcpd legiy epevx `l` excp

.eilr dpzdy xacdn xcpy
øáñ àððéç øa àðeä áøayg -à÷øéôa déLøãéîìmiaxa yexcl - ©¨©¦§¨¨©§¦§§¥§¦§¨

,dpyd lk eixcp eniiwzi `ly dvexdy ,dpyna epipyy oicd z`
xecil cizr `edy mixcpd lk z` lhaie dpyd y`xa cenri

,dpyd jyna,àáø déì øîàdì íézñî à÷ àpz`ld - inEYq ¨©¥¨¨©¨¨§©¥¨©¥
`l df oicy ,zyxetn dpi`y dxeva z`f azke ,df oic mzq `pzd

,mlekl ielb didiL éãkmc` ipaíéøãða Làø úel÷ eâäðé àlm` §¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
,mlhal xyt`y ercià÷øéôa déì zLøc zàådvex dz`e - §©§¨©§§¥§¦§¨

.miaxl dyxca df oic yexcl
:epizpyna epipyy oica minkg zrc dn zwtzqn `xnbd

exag z` oinfndy xne` awri oa xfril` iaxy dpyna epipy
wx `id xcepd zpeeky oeik ,xcpd lg `l exicne elv` lk`iy

,exiag z` fxfleäì àéòaéà,minkgd ewtzqd -déìò ïðaø éâéìt ¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøciax lr miwleg minkg m`d -oa xfril` §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xcpd lg elv` lk`i `l m` exag z` xicndy mixaeqe ,awri
,oifexf ixcpk epi`eàì Bà`ly micen md mbe ,miwleg mpi`y - Ÿ

,xcpd lgéâéìt øîBì àöîz íàåmiwleg minkgy xn`p m`e - §¦¦§¨©§¦¥
m`d wtzqdl yi ,xcpd lgy mixaeqeàì Bà déúåk àúëìä- ¦§§¨§¨¥Ÿ

dkldy e` ,xcpd lg `ly awri oa xfril` iaxk `id dkldd
.xcpd lgy minkgk

:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
òîL àz,df wtql di`x rnye `a -ïðúc,dpynaBøéáçì øîBàä ¨§©¦§©¨¥©£¥
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קפה oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtmixcp
.àøñçî éøåñç (àìà).'ek lk`iy dvexd :ipzw ikde ,'ipznúòùá øåëæ àäéù ãáìáå

.øãðä.d"xa dpzdy i`pzd.øåëæ éà!di`pzl dixwr ok m` - xcp k"tr`eéðú àìà
.øåëæ àäé àìù ãáìáå.i`pzd.àø÷éòî ïðéøîàãë íìåòì.xcpd zrya xekf `diy calae

.äðùä ùàøá äðúäù ïåâë 'é÷ñò éàîá àëäåzrya rcei dide .xecil cizr ip`y xcp lk

zrc lre ,oda xecil libx `edy mixac i`pzd

.dpzdy dnn gky aeye ,dpzd okà÷ àúùäå
.øãðä úòùá øåëæ éà øãð`l la` ,dpzdy]

lr :xn`e ,dpzd inp xcp eze` liayay [rcei

enk miewn `di `ly ,xcep ip` dpey`xd zrc

.`yyn dia zil dixcp - eilr izipzdyàì
.øîà,xcep ip` dpey`xd zrc lr :xcpd zrya

miiwe ,di`pzl dixwr - miewn `di `ly

.dixcp.à÷øéôá äéùøãîì øáñ,dyxca

."eixcp eniiwzi `ly dvexd".àáø ì"àdnzq

`ly ,dpnn ecnli `ly ick oizipznc `pz

.mixcpa y`x zelw ebdpiéáøã äéìò ïðáø éâéìô
.á÷òé ïá øæòéìàixcp ied `lc ixaqc ,`da

.oifexif
éøä
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éëä.'ek elv` exiag lk`iy dvexd ipzwliig `l - enr lke` epi` 'it`e ,od oifexf ixcp

"s`" ipzwc epiide ,ifexfl `l` oeekzp `ly ,`xcp.äöåøäå.'eke eixcp eniiwzi `ly

xn`ie dpyd y`xa cenri eixcp eniiwzi `ly dvexdc `pixg` `pic ipz `zyd ,xnelk

'eke.éà.dixcpl diniiwe di`pzl dixwr xcpd zrya xekfxcep `ed dnl ok `l m`y

rny `l :lirl 'ixn`c i`nl inc `le ?eiykr

,lha e`pz oi` `nl`c ,dicda iz` `le dil

.dyer `ed dpey`x zrc lr xcep `edyky

zrya i`pzd xn`y itl - `nrh epiid mzdc

`ed e`pz zrc lry 'ita xne` `edy oeike ,xcpd

,o`k la` .di`pzl dixwrc xnel `"` - xcep

jiiy (`l) - zg`k oi`a opi` xcpde i`pzdy

xninl `ki` lirl `nlyac :cere .dixwr xninl

xcep `ed - ynn excpa oi`y rcei `edy t"r`y

i` ,envr ixcp mdy o`k la` ,exiag z` fxfl

.xexa dfe ?xcp `ed dnl - di`pzl dixwrc e`l

'ixn`c `dc :azky ,l"f `"ayxd ixack `lye

mra `wec - "'ixcpl diniiwe di`pzl dixwr"

,dil opiyiigc `ed `nlra `yyg d"yne ,ux`d

`iywc meyn ok xnel ewiwfde .e`pzl elha `ny

dil rny `l :jenqa lirl 'ixn`c `edd dil

:opivxzne .epazky enke ,jkl jxev oi`e .'eke

zrya xekf `di `ly calae :ipz iia` xn`

xecie gkyi m`y dpzd xaky ,lha d"yne .xcpd

excp z` df i`pz lhai -.àáøoebk xn`

.dpzd dnn rci `le dpyd y`xa dpzdy`ax

`c dilr ibelt`l iz` `llkc `ed dcenc ,iia

.lha xcpd - excp zrya llk e`pz xkef epi`y

xekf epi` i`c :ipic ixz `ki` `peeb i`d ikae .'eke xn`ie d"xa cenri excp lhal dvexd :ipzw ikde .ipzw xekf didiy mlerlc xn`w d"yne ,oizipznc `pyil iyeayl dil `gip `lc `l`

lr e` zt lr m` xkef epi`e cgein xac lr dpzdy ,xnelk .dpzd dnn rci `le d"xa dpzdy oebk ,ixnbl `l la` ,e`pz zvw xkef `ed m` la` .lha xcpd ixd - excp zrya llk e`pz

jk xg` xkfpe ,lha `diy dvex ip` eiykr mb lhaiy df xcp lr izipzd dlgzn m`y :xnelk "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` i` .`peeb i`d ika dpzdy `ed xkef la` ,oda `veike oii

,dpzdy xcpd zrya xekf didy oeikc .dixcpl diniiwe di`pzl dilha - "dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `l .`ynn dia zi` `l - dixcp lhal dlgza dpzd eiykr xcpy df xac lry

zrya eita xekf i`pzd `diy calae :ipzw ikd - "xekf `diy calae" ipzwc oizipzne .dixwrl `lc ikid ik mzq xecil el did `l - e`pz miiwziy did ezrc m` ,dpzd dnn rci `le

xcpd.ïéðòìå.dkldepi` la` dpzdy xkef excp zryae ,cgein xac lr dpzd la` .lha excp - e`pz gky excp zryae 'eke "xcp lk" dlgzn dpzdy lkc opihwp jkld .`axk l"iiw

xekf didy oeiky .dixcpl diniiwe di`pzl dixwr - elhal dlgzn dpzd eiykr xcpy xac eze` lry k"g` xkfpy t"r` ,"dyer ip` dpey`x zrc lr" xn` `ly lk ,dpzd dn lr rcei

) mixcp 'ldn ipy 'ta l"fna m"xd wqt oke .dyer `ed dpey`x zrc lry xnele zepzdl el did - zvwd 'ld'eke "ixq`e ixcp lk" k"dia zeldw zvw mixne`y dny d`xpe .(-df xacl

did l"f awri epiaxy `l` .okn xg`l mi`ad mixcp `l` ,oipr el oi` dfe ,exary mixcp oixizn mdy mpeyln d`xpy ,yaeyn mpeyly `l` .okn xg`l exciy mixcp lhal ,mipekzn md

"`pnxg ice `pxq` ic ixq`e ixcp lk" xnel ,`adl ezernyn `diy ick oeyld owzn-`pz `dc ,mixcpa my`x elwi `ly ick ,ok xnel ie`x oi`e .`adl d`xp `diy ick ,uenw elek

xne`y in mdn yie .zereaya `l la` ,mixcpa `l` okn xg`l envr xq`y dn lhan mcew i`pz oi`y mixne`y mipe`bd on yiy ,xkfpd 'ta l"f m"anxd azke .inezq dl mzqn

exicdy e` exag eriaydy in la` ,envrl xcpe raypy mixcpe zereaya `weec :zetqeza exn` ,edine .df oicl md oiey mixcpde zereaydy-zrc lry ,melk el liren df lehia oi`

pz lhany enke ,xcepe rayp `ed exagi`ad ixcpc `zrnya opixn`cke eriayn zrc lr `l` diytpc `zrc` razyn `lc opiwq` `dc .inc ixnbl e`.àéòáéàopax ibilt edl

.ibilt `l e` awri oa xfril` 'xc dilrmivex eid dlgzn s`c ,miey male mdit oi`y ,gwele xkena `l` - eed oifexf ixcpc opax ixn`w `l o`k cr `nlcc meyn ,ikda iwetql `ki`c

exicn `ed `wecay xninl `ki` - elv` lk`iy exiag xicnl la` .oixpic dylya.
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IëàiL äöBøä :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¤¤Ÿ©
áøñîe Bøéáç BIöàBøécîe ,Ba¯ïéæeøéæ éøãð ¤§£¥§¨¥©¦¦§¥¥¦

äðMä Ik åéøãð eîéi÷úé àJL äöBøäå .àeä¯ãBîòé §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨©£
øBcéI ãéúò éðàL øãð Ik :øîàéå ,äðMä Làøa§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦

¯éà .øãpä úòLa øeëæ àäiL ãáIáe .Ièa àäé§¥¨¥¦§©¤§¥¨¦§©©¤¤¦
øeëæ¯øîà !déøãðI déI íéi÷å déàðúI déø÷ò ¨¨§¥¦§¨¥§¦¥¥§¦§¥£©

.øãpä úòLa øeëæ àäé àJL ãáIáe :éðz ,ééaà©©¥§¥¦§©¤Ÿ§¥¨¦§©©¤¤
éàîa àëä .àøwéòî ïðéøîàãk íIBòI :øîà àáø̈¨£©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨¨¨§©

ïðé÷ñò¯äna òãé àIå äðMä Làøa äðúäL ïBâk ¨§¦©§¤¦§¨§Ÿ©¨¨§¨¨©©¤
,øãpä úòLa øeëæ éà .øãð à÷ àzLäå ,äðúä¦§¨§¨§¨¨¨©¦¨¦§©©¤¤

"øãBð éðà äðBLàøä úòc Iò" øîàå¯déøãð ©£©©©©¨¦¨£¦¥¦§¥
äðBLàøä úòc Iò" øîà àI .àLnî déa úéI¥¥©¨¨¨£©©©©¨¦¨

déLøãéîI øáñ àðpéç øa àðeä áø .déøãðI íéi÷å déàðúI déø÷ò "øãBð éðà£¦¥¨§¥¦§¨¥§¦¥§¦§¥©¨©¦¨¨¨©§¦§§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc mixcp(iyily meil)

,`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçdpynd oeyla xqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
:oey`xd oicd ,dpyna mipic ipy mpyiy .zipyp `id jkeäöBøä̈¤

,Bøéáç Bìöà ìëàiLåoinfndBa áøñî`aiy exiaga xivtn - ¤Ÿ©¤§£¥§§¨¥
,elv` lek`lBøécîe`l m` epnn zepdln onfend z` xicne - ©¦

y oeik lg `l xcpdy `ed oicd ,enr lek`l `ai,àeä ïéæeøéæ éøãð¦§¥¥¦
xq`p onfend didie xcpd legiy oeekzd `l oinfndy oeik
.ezywal dvxziy onfend z` fxfl wx ezpeek `l` ,ez`pda

å:ipyd oicdåéøãð eîéi÷úé àlL äöBøäjyna xeciy,äðMä ìk §¨¤¤Ÿ¦§©§§¨¨¨©¨¨
äðMä Làøa ãBîòé,øîàéå,ìèa àäé øBcéì ãéúò éðàL øãð ìk ©£§Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¤¤¤£¦¨¦¦§¥¨¥

lirez ef dxin`eøãpä úòLa øeëæ àäiL ãáìáezrya m` wx - ¦§¨¤§¥¨¦§©©¤¤
.eixcp z` lhiay xekfi xcpd
:ipyd oicd lr dywn `xnbd

,xcpd zrya i`pzd z` xekfi m` wx liren xcpd lehia recn
,daxc`øeëæ éàlhia okl mcewy xcpd zrya xkef `ed m` - ¦¨

y ezpeek i`ce ,xcep `ed ok it lr s`e ,eixcp z`déàðúì déø÷ò©§¥¦§¨¥
déøãðì déì íéi÷åeixcp z` lhand i`pzd z` `ed xwery - §©©¥§¦§¥

`lde xcep `ed recn ok `l m`y ,zrk xcepy xcpd z` miiwne
.zlrez mda oi`e eixcp z` lhiay xkef `ed

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàéðz,jk dpyna dpW -àlL ãáìáe ¨©©©¥§¥§¥¦§¨¤Ÿ
øãpä úòLa øeëæ àäéepi` m` wx ,eixcp lhal liren i`pzdy - §¥¨¦§©©¤¤

lkae i`pzd z` xkef `ed m` la` ,xcepy drya e`pz z` xkef
.xcpd z` miiwle i`pzd z` lhal ezpeek i`ce ,xcep `ed z`f

:sqep uexiz
,øîà àáøàøwéòî ïðéøîàãk íìBòìz` miiwl xyt` zn`a - ¨¨¨©§¨¦§©§¦¨¥¦¨¨

s`e ,'xcpd zrya xekf `diy calae' dligza epxn`y `qxibd
z` xkef epi` xcepy drya m` `weec i`pzd liren libx ote`ay

e`pz,iia` ixackeïðé÷ñò éàîa àëäxaecn o`k dpyna - ¨¨§©©§¦¨
,mieqn xcp lhal dpzdy dxwnaäðMä Làøa äðúäL ïBâkm`y §¤¦§¨§Ÿ©¨¨

,xcpd lhazi mgla envr xeq`l xeciäðúä äna òãé àìå`ede - §Ÿ¨©©¤¦§¨
xkef `ed la` ,oii lr e` mgl lr m` dpzd dn lr rcei epi`

,excp lhazi mieqn xacn xeci m`y dpzdyøãð à÷ àzLäå- §©§¨¨¨©
,`ed oicde .dpzd dn lr el rcep `l oiicryk ,xcep `ed eiykre

øãpä úòLa øeëæ éàyiy wtqd z` xcepy drya xkef `ed m` - ¦¨¦§©©¤¤
,e`pza eløîàåzrk excep ip`y df ixcpyéðà äðBLàøä úòc ìò §¨©©©©¨¦¨£¦

øãBðizipzd df xac lr m`y xnelk ,dligza izrc didy itk - ¥
oeikn ,xcpd lhazie i`pzd miiwziy ipevx oiicr ,xcpd lhaziy

,jk yxityàLnî déa úéì déøãðlg `le ,excpa zeynn oi` - ¦§¥¥¥©¨¨
df xac lry el rcep seqal m` ,elhiay i`pzd zngn xcpd

m` la` ,dligza dpzdøîà àìxcepy dryaäðBLàøä úòc ìò Ÿ¨©©©©¨¦¨
,øãBð éðày `ed oicddéøãðì íéi÷å déàðúì déø÷òz` xwr `ed - £¦¥©§¥¦§¨¥§©©§¦§¥

dfi` lr xkef `le dpzdy xkefy oeiky ,xcpd z` miiwe i`pzd
`a epi`y xnele i`pzl qgiizdl xcepy drya jixv ,dpzd xcp
dpey`xd zrc lr xn` `le ok dyr `ly oeike ,i`pzd z` lhal
z` lhand i`pza epevx oi`y dfa ezrc dlib ixd ,dyer ip`
xxazi seqal m` s` xcpd lg okle ,xcpd legiy epevx `l` excp

.eilr dpzdy xacdn xcpy
øáñ àððéç øa àðeä áøayg -à÷øéôa déLøãéîìmiaxa yexcl - ©¨©¦§¨¨©§¦§§¥§¦§¨

,dpyd lk eixcp eniiwzi `ly dvexdy ,dpyna epipyy oicd z`
xecil cizr `edy mixcpd lk z` lhaie dpyd y`xa cenri

,dpyd jyna,àáø déì øîàdì íézñî à÷ àpz`ld - inEYq ¨©¥¨¨©¨¨§©¥¨©¥
`l df oicy ,zyxetn dpi`y dxeva z`f azke ,df oic mzq `pzd

,mlekl ielb didiL éãkmc` ipaíéøãða Làø úel÷ eâäðé àlm` §¥¤Ÿ¦§£©Ÿ¦§¨¦
,mlhal xyt`y ercià÷øéôa déì zLøc zàådvex dz`e - §©§¨©§§¥§¦§¨

.miaxl dyxca df oic yexcl
:epizpyna epipyy oica minkg zrc dn zwtzqn `xnbd

exag z` oinfndy xne` awri oa xfril` iaxy dpyna epipy
wx `id xcepd zpeeky oeik ,xcpd lg `l exicne elv` lk`iy

,exiag z` fxfleäì àéòaéà,minkgd ewtzqd -déìò ïðaø éâéìt ¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøciax lr miwleg minkg m`d -oa xfril` §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xcpd lg elv` lk`i `l m` exag z` xicndy mixaeqe ,awri
,oifexf ixcpk epi`eàì Bà`ly micen md mbe ,miwleg mpi`y - Ÿ

,xcpd lgéâéìt øîBì àöîz íàåmiwleg minkgy xn`p m`e - §¦¦§¨©§¦¥
m`d wtzqdl yi ,xcpd lgy mixaeqeàì Bà déúåk àúëìä- ¦§§¨§¨¥Ÿ

dkldy e` ,xcpd lg `ly awri oa xfril` iaxk `id dkldd
.xcpd lgy minkgk

:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
òîL àz,df wtql di`x rnye `a -ïðúc,dpynaBøéáçì øîBàä ¨§©¦§©¨¥©£¥

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב אודות הסברא לנסוע ל... ושואל דעתי אם לחשוב שמה 

אודות הסתדרות בכלל ושידוך בפרט, ונכון הדבר, ויה"ר שיהי' בהצלחה ויבשר טוב.

ובודאי למותר לעוררו שצריך להתעסק גם שם בהפצת המעיינות חוצה, מבלי התחשב כמה 

זמן בדעתו לשהות שם, וכיודע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכגון דא, אשר משכן 

ד' מקימים היו אותו בכל הפרטים והדיוקים, אפילו באותן הנסיעות בהמקומות שהי' הענין מערב עד 

בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, ובפרט שבכגון דא מוסיף זה הצלחה גם בעניניו הפרטים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc mixcp(iriax meil)

éðéàL íðB÷Eì äðäðilr xeq` didi jlyn dpdp ip`y dn - ¨¤¥¦¤¡¨§
,oaxwki`pzaéà íà[oi` m`-]ðáì ìèBð äzàE,ilynìL øBk ¦¦©¨¥§¦§¤

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéçgwl `l exiage i`pzd miiwzd m` s` ¦¦§¥¨¦¤©¦
,legl jixv xcpde oii ly zeiag izye mihig ly xek epaläæ éøä£¥¤

ìò àlL Bøãð úà øézäì ìBëéíëç étoeik ,mkgl l`yiy `la - ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
LexiagBì øîBì ìBëixcepl -zøîà íeìkzxcp `l ike -àlà ¤¨©§¨©§¨¤¨

éãBák ìéáLazeixad ipira cakz` jzpzn ici lry jpevxy - ¦§¦§¦
law` `l m` daxc`y `id zn`de ,jipira aeyg ip`y e`xiy

jzpzn z`éãBák àeä äæe`xiy zeixad ipira xzei cakz` - ¤§¦
.lawl dvex ipi` ip`e dpzn il zzl dvex dz`y

,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨
meynéãBák àeä äæ øîàc,jzpzn law` `l m`éëä åàì àä- §¨©¤§¦¨¨¨¦

,iceak edf xne` did `ly xnelk ,jk did `l m` la`àeä øãð¤¤
.ef dpzn epal lhp `ly i`pzd miiwzp ixdy ,xcpd lg did -

,`xnbd zxxanépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl)ixcp exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

xek jpal lhep dz` oi` m` mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif
mihigéåä ïéæeøéæ éøãð-oeik xcpd legi `le ,oifexif ixcp el` ixd ¦§¥¥¦£¥

epipy recne ,epal ef dpzn gwiy exiag z` fxfl wx ezpeeky
edf xnel leki did `l m`y.xcpd lg did iceakàlàxnel jixv ¤¨

e ,minkg zrck `id dpyndydéìò ïðaø éâéìt dpéî òîLrnype - §©¦¨§¦¥©¨¨£¥
xicnay mixaeqe ,awri oa xfril` iax lr miwleg minkgy dfn
gwz `l m` e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z`
`l` ,exiag z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,jpal dpzn

.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek
:dgkedd z` dgec `xnbd

íìBòìàéä á÷òé ïa øæòéìà éaødpynd z` yxtl xyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
,awri oa xfril` iax zhiyk mbéàäa á÷òé ïa øæòéìà éaø äãBîe¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©

dpzn epnn lehi `l m` exiag iqkp envr lr xqe`y df xcpa -
,eféåä àøãðcezpeek oi`e ,exiag iqkp eilr exq`pe xcp `edy - §¦§¨¨¥

ezpeek miyxtn ep`y oeik ,ezpzn z` lehiy exiag z` fxfl wx
àðà àaìk àì déì øîàczepefn eiptl mipzepy ,alkk ip` oi` - §¨©¥Ÿ©§¨£¨

,melk ozep epi` `edeipevx oi`eðéî àðéðäúéîcCdpdi ip`y - §¦§£¦¨¦¨
,jnnådz`éàpéî úéðäúéî àì,ipnn dpdz `l -xcepyk okle §Ÿ¦§£¦¦©

xq`iylehie epnn dpdi `l exiag m`y ezpeek ,eilr exiag iqkp e
mewna la` .xcpd legie exiagn dpdi `l `ed s` ,epal dpzn
m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel jiiyy
mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg minkg

.`l e`
:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd

,òîL àzéì úéðäð äzàL íðB÷ Bøéáçì øîBàädpdp dz`y dn - ¨§©¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¥¦
i`pza ,oaxwk jilr xeq` didi ilynéà íà[oi` m`-]ïúBð äzà ¦¦©¨¥

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéç ìL øBk éðáì,øîBà øéàî éaøexiag ¦§¦¤¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥
epnn zepdil xeq`ïziL ãò,df xac epal,íéøîBà íéîëçåäæ óà ©¤¦¥©£¨¦§¦©¤

df dxwna mb -ìBëéxcepdíëç ét ìò àlL Bøãð úà øézäì- ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
oeik ,mkgl l`yiy `laìBëiLxicndøîBìit lr s` ,exiagl ¤¨©

ipal dpznd z` zzp `lyézìa÷úä eléàk éðéøäaygp ipira - £¥¦§¦¦§©©§¦
miiwzp `l ixdy xcpd lg `l ok m`e ,ef dpzn izlawy xacd

.i`pzd
,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨

meyn,ézìa÷úä eléàk éðéøä øîàcéëä åàì àä`l m` la` - §¨©£¥¦§¦¦§©©§¦¨¨¨¦
,izlawzd eli`k ipixd xne` didàeä øãðoeik ,xcpd lg - ¤¤

dzid ezpeeky mixne` epiid `le ,xeqi`d legiy dzid ezrcy
.epal ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx

,`xnbd zxxaneépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl),exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

oi` m` il dpdp dz`y mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif ixcp
mihig xek ipal ozep dz`éåä ïéæeøéæ éøãðd -,oifexif ixcp el` ix ¦§¥¥¦¨¥

ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx ezpeeky oeik ,xcpd legi `le
izlawzd eli`k ipixd xnel leki did `l m`y epipy recne ,epal

,xcpd lg didåàì àlà-dpyndy xnel jixv i`ce `l``id ¤¨¨
zrck,ïðaøéâéìôe,awri oa xfril` iax lr miwleg opaxe - ©¨¨§¦¥

e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z` xicnay mixaeqe

z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,ipal dpzn ozz `l m`
.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek `l` ,exiag

:ef dpynn dgkedd z` dgec `xnbd
àìoa xfril` iax lr miwleg opaxy di`x o`kn `iadl oi` - Ÿ

xnel yi ik ,awriyá÷òé ïa øæòéìà éaø íìBòìxyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,awri oa xfril` iax zhiyk mb dpynd z` yxtléaø äãBîe¤©¦

éàäa øæòéìàepal ozi `l m` exiag lr eiqkp xqe`y df xcpa - ¡¦¤¤§©
,ef dpznéåä àøãðcezpeek oi`e ,eiqkpa xq`p exiage xcpd lgy - §¦§¨¨¥

,ef dpzn epal oziy exiag z` fxfl wxdéì øîàc íeMîxcepd ¦§¨©¥
àðà àkìî åàìlehil jixv epi`e mixg`l ozepy jln ip` oi` - ¨©§¨£¨

dvex ipi`e ,mdnCì àðépäîciqkpn jze` zepdl -àì zàå ¦§©¦¨¨§©§Ÿ
éì úépäîjiiyy mewna la` .jiqkpn ize` dpdz `l dz`e - §©¦¦

minkg m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel
.`l e` mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg

:zxg` dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîàepipy ¨©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨§©

onwl(.fk)ïéñðBà éøãð,cvikcerql `eaiy exiag z` oinfdy mc` ¦§¥¨¦
dpnfdd z` wfgl icke ,enr,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécädf alyae ¦¦£¥¤Ÿ©¤§

`l m` epevxn eiqkpn onfend z` xicd oinfndy `xnbd dpiad
.elv` lek`l `eaiåy oeik dcerql `eal onfend lki `làeä äìç §¨¨

Bàyøäð BákòL Bà Bða äìçoiqpe` ixcp el` ixdmexizdy ¨¨§¤¦§¨¨
qpe` onfenl dxwiy zrc lr oinfnd xcp `ly oeik ,minkg

.dcerql `aln erpend
,ef dpynn `xnbd zwiicneéëä åàì àä,qpe` edxw `l m` -øãð ¨¨¨¦¤¤

àeäoi`e xcpd legiy ezrc -,exiag z` fxfl wx ezrcépî- ©¦
,ef dpyn zipyp in zrckéàká÷òé ïa øæòéìà éaøxn`y(.bk lirl) ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

itl `ld ,md oifexif ixcp ,exicne exiag elv` lk`iy dvexdy
mb ezrcoiqpe` ixcp ly ef dpynaéåä ïéæeøéæixcp el` ixd- ¥¦¨¥

,qpe` edxew did `l m` xcpd lg did recne ,oifexifåàì àlà- ¤¨¨
zrck `id dpynd i`ce,ïðaøéâéìôeiax lr miwleg opaxe - ©¨¨§¦¥

`eaz `l m` i`pza exiag z` xicnay mixaeqe ,awri oa xfril`
`l` ,exiag z` fxfl wx xcepd zpeeky mixne` `l ,ilv` lek`l

.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek
:ef dpynn dgkedd z` s` `xnbd dgec

íìBòìzn`a -itl elit` dpynd z` yxtl xyt`øæòéìà éaø §¨©¦¡¦¤¤
,á÷òé ïaàðéîæì àðîæî déøcàc zøáñ éîemicinrny zxaq ike - ¤©£Ÿ¦¨§©§§©§¥©§§¨¦§¦¨

oeik jl dywie ,efxfl ick onfend z` xicd oinfndy dpynd z`
lg awri oa xfril` iaxl recn oifexif ixcp mdy,xcpdàìoi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,jk yxtlàðîæîì déøcà àðéîæcoinfndny - ¦§¦¨©§¥§©§§¨
,onfend zywa it lr xcpdéì øîàcm`d oinfnl onfendzðîæî §¨©¥©§§©§

ézãeòñì éìC,jzcerql ize` oinfz -ïéà déì øîàjpinf` ,ok - ¦¦§§¦¨©¥¥
,oinfnd z` onfend l`ye ,izcerqléìò äæ øãðE-dz` m`d ¤¤¤¨¤

xcp xeczy ici lr dpnfdd z` wfgl oken,jlv` lke` `l m`y
ilr jiqkp z` xeq`zjnvr lr iqkp z` e`øãðåzywak oinfnd §¨©

,onfendåy oeik dcerql `al onfend lki `l seqalBà àeä äìç §¨¨
,øäð BákòL Bà Bða äìçL,ïéñðBà éøãð elà éøädid `l m` la` ¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦

,lg xcpd did qpe` edxewoeik ,onfend z` fxfl jixv oi` ixdy
,oinfnd mr lek`l epevxylr dpnfdd z` wfgl ywiay df `ede

.xcpd legi enr lek`l `ai `l m`y ezpeeke ,xcp ici
:`ziixan df wtq heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,`ziixaa epipyïk ìò øúéepipyy dnl sqepa - ¨§©¨¥©¥
,`ed oifexif ixcp exicne elv` lk`i exiagy dvexdyéaø øîà̈©©¦

á÷òé ïa øæòéìàs`y ,xzei lecb yecig -øîBàäíðB÷ Bøéáçì ¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¥©£¥¨
Eì äðäð éðàLoaxwk ilr xeq` didi jlyn dpdp ip`y dn -íà ¤£¦¤¡¤§¦

éà[oi` m`-]énò äzLúå änç út énò ìëàúå éìöà çøàúî äzà ¦©¨¦§¨¥©¤§¦§Ÿ©¦¦©©¨§¦§¤¦¦
,ïénç ñBkäläåonfend -Bãâðk ãét÷ägx`zdl `al dvx `l - ©¦§©¨¦§¦§¤§

,elv`ïéæeøéæ éøãð elà óàexizdy oifexif ixcp llka df mb - ©¥¦§¥¥¦
,minkgíéîëç Bì eãBä àìåmiwleg minkge-oa xfril` iax lr §Ÿ£¨¦

z` envr lr xq` excpay oeiky ,oifexf ixcp aygp epi`y ,awri
`edy ,alkk zeidl epevx oi`y ,xcpd legiy ezpeek ,onfend iqkp
ixcp aygp epi` opaxl okle ,epnn dpdi `l exiage exiagn dpdi

,`xnbd zwiicne .oifexfíéîëç Bì eãBä àì éàîeced `l dna - ©Ÿ£¨¦
,minkg elåàìxn`z `l ike - ¨
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtmixcp
.ìåëé äæ éøämelk :xcend el xnel lekiy .mkg t"r `ly envra excp xizdl ,xcend

.iceak liaya `l` jke jk ipal ozil zxn`.éãåáë åäæ`ly xzei,law`.jixv ipi`y

.xcpd xzed xake.á÷òé ïá øæòéìà éáø éà éðî,lha - xzei iceak edf :xn` `lc b"r`

ixcpc.`ed oifexif.àéä ïðáø åàì àìàn"ye ,oifexif ixcp ied `lc ixaqc.ibiltíìåòì
.àéä á÷òé ïá øæòéìà éáø.'ipzn `dø äãåîå'

.éåä øãðã éàäá á÷òé ïá øæòéìà.oifexif `le

e`l :dil xn`c ,l"`w ynn xcp meyn i`cec

.'ek `p` `alk.äæ óà à"ëçå,xizdl leki xcep

eli`k daeh jl wifgn ipixd :el xnel lekiy

.xcp epi` jkitl ,jnn izlawzdéàà"øïá
.ååä ïéæåøéæ éøãð á÷òéefxfnyoziy ick exicne

ied - "izlawzd" xn` `lc b"r` ,jke jk el

.eed oifexif ixcpc ,lha.àéä ïðáø åàì àìà
.ibilt `nl` ,oifexif ixcp eed `lc ixaqc

.àéä á÷òé ïá à"ø íìåòì.'ipzn `d.äãåîå
.ynn xcp `l` oifexif ixcp ded `l i`dc

.xcp ied `l - "izlawzd" xn` i` ,ikdle

.'ek `kln e`l :dil xn`c meynïá à"ø éà éðî
.ååä ïéæåøéæ éøãð á÷òé,enr lk`iy exag xicnd

.xzen - dlg `l 'it`e.àéä ïðáø åàì àìà
.oifexif ixcp eed `lc ,ibilteïá à"ø íìåòì

.àéä á÷òé.eed oifexif ixcp e`lc dceneéî
.àðîæî äéøãàã úøáñ.oifexif ixcp epiidcàì

àðéîæúðîæî äéì øîàã àðîæîì äéøãàã àåä
øãðå êéìò ìá÷ äæ øãð ïéà äéì øîà êãäá éì

àåä äìçå.onefnd.xenb xcp ied - dlg `l `d ,

.ïë ìò øúé`"x xn` ,dpyna xn`y eze` lr

jl dpdp ipi`y mpew exiagl xne`d :awri oa

.'ek.åãâðë ãéô÷ä äìäåel yxity ab lr s`

citwdy t"r`e ,lkdixcp el` s` - ecbpk

.xzene ,oifexif.íéîëç åì åãåä àìåixcp `diy

.oifexif
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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

íðå÷.jl dpdp ip`yjlyn dpdp ip`y dn mpew.íåìë.iceak iptn `l` zxn`

edf - dpzn il ozil dvex dz`y jipira aeyg ip`y e`xiy ,zeixad ipta jci lr cakz`y

.inlyexia opixn`e .lawl dvex ipi` ip`e ozil dvex dz`y e`xiyk xzei cakz`y ,iceak

`da inp bilt - jenqa opiziinc `ziixa jci`a biltc xi`n iaxc

:`xirf x"` :opiqxbc .ibilt i`na mzd yxtne ,

xne` dfyk m` ?oiniiw op` dn .miwelg mzqa

dfyky xnelk ,iceak iptn xne` dfe iceak iptn

wleg xicn - iceak iptn `l` zxn` melk :xne`

ick ,izpeekzp iceakl `l` ik `l :el xne`e ,eilr

.xeq` lkd ixac - ipnn dpzn lawzy cakz`y

iptn xne` dfyk m`(c)iptn xne` dfe jceak

iceak-,mzqa miniiw opik .ixyc ibilt `l r"kc

dfe iceak iptn xne` dfy ink mzq :xne` n"x

dfy ink onzq :oixn` opaxe ,iceak iptn xne`

jceak iptn xne` dfe iceak iptn xne`.àì
.`id awri oa `"x`id awri oa `"x s`.íåùî

.'eke `p` `alk e`l l"`cjiiyc `ed `kde

iqkp envr lr xqe` onfndy iptn ,ikd xninl

,xn`w `wecc xninl `ki` d"yne .onefnd

`ed lawi k"` `l` epnn zepdil dvex epi`y

e`lc ,'eke mihg ly '` xekc ef d`pd k"b epnn

?ikd xninl jiiy ikid 'ipzna la` .`ed `alk

daxc`c ,onefnd iqkp eilr xqe` epi` onfnd `de

lawi `l m` onefnl xqe` `ed eiqkpmb epnn

`kdc meync mixne` mixg`e .ef d`pd eiykr

dil carc rnyn - daexn dpzn dil ozinl ira

jd dil aidi ded `l - `l i`c ,diytp giip jci`

la` .`p` `alk e`l xninl jiiy jkld .dpzn

z` lik`dl yipi` ciarc ,ikd gken `l 'ipzna

dil aidi `l dixagc ab lr s` elv` exiag

icin `xwirn.éðéøä.izlawzd eli`kyxtn

) "efg`y in" wxta:cr sc oihib:`nrh epiidc (

.jixhv` `l `de ,oeeki` dicic dgeexdlc meyn

i`d ikac ,epgley lr mikenq mipadyk `wece

`ly ,oeeki` dicic dgeexdlc xninl jiiy `peeb

,jixhv` `l `de ,okxvl elyn `ivedl jxhvi

mipad oi` la` .ok xnel leki `ed i`d ikae

mdia` ogley lr mikenq-,`kti` ied

epixd" md exn`y lke ,oieknw edcic dgeexdlc

"eplawzd eli`k-a`d xn` eli`e ,xcpd exizd

ok-`wecc :l"f `"ayxd azke .melk eixaca oi`

eli`k ipixd" xninl jiiy dyrn meiwa

did epnn lawn did 'it`y oeikc ,"izlawzd

el xifgdl leki-"ipelt mewnl jlz m` jilr oixeq` iqkp" xn`y oebk ,dyrn lehaa la` .il dnl `z`xhn iket`c ,jizxfgde izlawzd eli`k ipixd :xnel leki eiykrn s`-jiiy `l

,jli `ly dvex didy ,epevx milydl `l` dlgzn exn` `l envr i`pz eze`y ,ok xnel leki df oipra elit`y ,biltc o`n `ki`e .`"`y ,zkld `l eli`k `ed ixd :el xnel ikd xninl

jli `l m` jli m` yyeg epi`y oeik eiykre-epevx mlyp xak.éî.`pnfnl dixc` `pinf `pinfl `pnfn dixc`c zxaq`la 'it` ikd i`c ,onefnl xicd onfndy c"qck e`l ,xnelk

,xnelk ?jilr df xcp .jpinf` ,ok ,xnelk .oi` :l"` ?jzcerql ippinfz `l - il zpnfn `l :l"`c ,onfnd xcp onefnd zywal :xnelk ,`pnfnl dixc` `pinf `l` .ied oifexf ixcpc ,ixy qpe`

fxfl jixv did `l ixdy ,oeeki` difexfl xninl `kilc .ied `xcp - ikd e`l `d ,`ed dlgc `nrh jkld .'eke `ed dlge ,onfnd xcpe .ok dyrz `l m` jnvr lr iqkp e` jiqkp xeq`

eppinfiy epnn ywa `ed daxc`c ,eze`.øúé.awri oa `"x` k"rm` envr lr onefnd z`pd xqe` `ed ixdy ,"`p` `alk e`l" xninl jiiyc b"r` ,`kdc meyn - k"r xzi xn`c i`d

lirl opigcc i`nc `zyd opifg df 'it itle .od oifexf ixcpc awri oa xfril` x"` ikd elit` - xcp `wecac xninl `ki` d"yne ,ef d`pd epnn lawl dvxi `l`kid lk dcen i"a`x elit`c

- zhren dpznl daexn dpzn oia opibltnc meyn "`p` `alk e`l"c `nrhc lirl opiazkc `yexit jci`le .`zlnc `hyew e`le ,`id `nlra `iegc - "`p` `alk e`l" xninl `ki`c

:`"cqc meyn - xn`wc "ok lr xzi" i`d `l` .ikd xninl jiiy `l - `id zhren dpznc oeik `dc ,"`p` `alk e`l"c `nrhl opiyiig `lc meyn e`l - `kd opixn`c "k"r xzi" i`d

e`l" xninl `ki`c `kid lkc ,`xwirn opixn`c i`na opiniiw izk` df 'it itle .oifexf ixcp el` s`c l"nw ,`nlra ifexfl `le ,xcp `weec - oing ly qeke dng zt xn`e cgiinc oeik

opax ibilt dpin rnye :iqxbc igqp `ki`e .`l `ziinwa la` ,opax ibiltc `ed `ziixzaa ,xnelk .`ziixzaa ,`l :opigce .dcen awri oa `"x 'it` - daexn dpzna epiidc ,"`p` `alk

dpin rny ,dilr.
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc mixcp(iriax meil)

éðéàL íðB÷Eì äðäðilr xeq` didi jlyn dpdp ip`y dn - ¨¤¥¦¤¡¨§
,oaxwki`pzaéà íà[oi` m`-]ðáì ìèBð äzàE,ilynìL øBk ¦¦©¨¥§¦§¤

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéçgwl `l exiage i`pzd miiwzd m` s` ¦¦§¥¨¦¤©¦
,legl jixv xcpde oii ly zeiag izye mihig ly xek epaläæ éøä£¥¤

ìò àlL Bøãð úà øézäì ìBëéíëç étoeik ,mkgl l`yiy `la - ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
LexiagBì øîBì ìBëixcepl -zøîà íeìkzxcp `l ike -àlà ¤¨©§¨©§¨¤¨

éãBák ìéáLazeixad ipira cakz` jzpzn ici lry jpevxy - ¦§¦§¦
law` `l m` daxc`y `id zn`de ,jipira aeyg ip`y e`xiy

jzpzn z`éãBák àeä äæe`xiy zeixad ipira xzei cakz` - ¤§¦
.lawl dvex ipi` ip`e dpzn il zzl dvex dz`y

,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨
meynéãBák àeä äæ øîàc,jzpzn law` `l m`éëä åàì àä- §¨©¤§¦¨¨¨¦

,iceak edf xne` did `ly xnelk ,jk did `l m` la`àeä øãð¤¤
.ef dpzn epal lhp `ly i`pzd miiwzp ixdy ,xcpd lg did -

,`xnbd zxxanépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl)ixcp exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

xek jpal lhep dz` oi` m` mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif
mihigéåä ïéæeøéæ éøãð-oeik xcpd legi `le ,oifexif ixcp el` ixd ¦§¥¥¦£¥

epipy recne ,epal ef dpzn gwiy exiag z` fxfl wx ezpeeky
edf xnel leki did `l m`y.xcpd lg did iceakàlàxnel jixv ¤¨

e ,minkg zrck `id dpyndydéìò ïðaø éâéìt dpéî òîLrnype - §©¦¨§¦¥©¨¨£¥
xicnay mixaeqe ,awri oa xfril` iax lr miwleg minkgy dfn
gwz `l m` e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z`
`l` ,exiag z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,jpal dpzn

.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek
:dgkedd z` dgec `xnbd

íìBòìàéä á÷òé ïa øæòéìà éaødpynd z` yxtl xyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
,awri oa xfril` iax zhiyk mbéàäa á÷òé ïa øæòéìà éaø äãBîe¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©

dpzn epnn lehi `l m` exiag iqkp envr lr xqe`y df xcpa -
,eféåä àøãðcezpeek oi`e ,exiag iqkp eilr exq`pe xcp `edy - §¦§¨¨¥

ezpeek miyxtn ep`y oeik ,ezpzn z` lehiy exiag z` fxfl wx
àðà àaìk àì déì øîàczepefn eiptl mipzepy ,alkk ip` oi` - §¨©¥Ÿ©§¨£¨

,melk ozep epi` `edeipevx oi`eðéî àðéðäúéîcCdpdi ip`y - §¦§£¦¨¦¨
,jnnådz`éàpéî úéðäúéî àì,ipnn dpdz `l -xcepyk okle §Ÿ¦§£¦¦©

xq`iylehie epnn dpdi `l exiag m`y ezpeek ,eilr exiag iqkp e
mewna la` .xcpd legie exiagn dpdi `l `ed s` ,epal dpzn
m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel jiiyy
mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg minkg

.`l e`
:dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd

,òîL àzéì úéðäð äzàL íðB÷ Bøéáçì øîBàädpdp dz`y dn - ¨§©¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¥¦
i`pza ,oaxwk jilr xeq` didi ilynéà íà[oi` m`-]ïúBð äzà ¦¦©¨¥

,ïéé ìL úBiáç ézLe ïéèéç ìL øBk éðáì,øîBà øéàî éaøexiag ¦§¦¤¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥
epnn zepdil xeq`ïziL ãò,df xac epal,íéøîBà íéîëçåäæ óà ©¤¦¥©£¨¦§¦©¤

df dxwna mb -ìBëéxcepdíëç ét ìò àlL Bøãð úà øézäì- ¨§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨
oeik ,mkgl l`yiy `laìBëiLxicndøîBìit lr s` ,exiagl ¤¨©

ipal dpznd z` zzp `lyézìa÷úä eléàk éðéøäaygp ipira - £¥¦§¦¦§©©§¦
miiwzp `l ixdy xcpd lg `l ok m`e ,ef dpzn izlawy xacd

.i`pzd
,ef dpynn `xnbd zwiicneàîòè`ed xcpd lg `ly mrhd - ©§¨

meyn,ézìa÷úä eléàk éðéøä øîàcéëä åàì àä`l m` la` - §¨©£¥¦§¦¦§©©§¦¨¨¨¦
,izlawzd eli`k ipixd xne` didàeä øãðoeik ,xcpd lg - ¤¤

dzid ezpeeky mixne` epiid `le ,xeqi`d legiy dzid ezrcy
.epal ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx

,`xnbd zxxaneépî,ef dpyn zipyp in zrck -éàkøæòéìà éaø ©¦¦©¦¡¦¤¤
á÷òé ïaxn`y(.bk lirl),exicne elv` lk`i exiagy dvexdy ¤©£Ÿ

oi` m` il dpdp dz`y mpewa mb ezrc itl `ld ,md oifexif ixcp
mihig xek ipal ozep dz`éåä ïéæeøéæ éøãðd -,oifexif ixcp el` ix ¦§¥¥¦¨¥

ef dpzn oziy exiag z` fxfl wx ezpeeky oeik ,xcpd legi `le
izlawzd eli`k ipixd xnel leki did `l m`y epipy recne ,epal

,xcpd lg didåàì àlà-dpyndy xnel jixv i`ce `l``id ¤¨¨
zrck,ïðaøéâéìôe,awri oa xfril` iax lr miwleg opaxe - ©¨¨§¦¥

e` ,ilv` lek`l `eaz `l m` i`pza exiag z` xicnay mixaeqe

z` fxfl xcepd zpeeky mixne` `l ,ipal dpzn ozz `l m`
.xcpd legi i`pzd miiwzi m`y ezpeek `l` ,exiag

:ef dpynn dgkedd z` dgec `xnbd
àìoa xfril` iax lr miwleg opaxy di`x o`kn `iadl oi` - Ÿ

xnel yi ik ,awriyá÷òé ïa øæòéìà éaø íìBòìxyt` zn`a - §¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,awri oa xfril` iax zhiyk mb dpynd z` yxtléaø äãBîe¤©¦

éàäa øæòéìàepal ozi `l m` exiag lr eiqkp xqe`y df xcpa - ¡¦¤¤§©
,ef dpznéåä àøãðcezpeek oi`e ,eiqkpa xq`p exiage xcpd lgy - §¦§¨¨¥

,ef dpzn epal oziy exiag z` fxfl wxdéì øîàc íeMîxcepd ¦§¨©¥
àðà àkìî åàìlehil jixv epi`e mixg`l ozepy jln ip` oi` - ¨©§¨£¨

dvex ipi`e ,mdnCì àðépäîciqkpn jze` zepdl -àì zàå ¦§©¦¨¨§©§Ÿ
éì úépäîjiiyy mewna la` .jiqkpn ize` dpdz `l dz`e - §©¦¦

minkg m` wtzqdl yi oiicr exiag z` fxfl ick xcepy xnel
.`l e` mzenk dkld m`e ,`l e` awri oa xfril` iax lr miwleg

:zxg` dpynn df wtq heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîàepipy ¨©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨§©

onwl(.fk)ïéñðBà éøãð,cvikcerql `eaiy exiag z` oinfdy mc` ¦§¥¨¦
dpnfdd z` wfgl icke ,enr,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécädf alyae ¦¦£¥¤Ÿ©¤§

`l m` epevxn eiqkpn onfend z` xicd oinfndy `xnbd dpiad
.elv` lek`l `eaiåy oeik dcerql `eal onfend lki `làeä äìç §¨¨

Bàyøäð BákòL Bà Bða äìçoiqpe` ixcp el` ixdmexizdy ¨¨§¤¦§¨¨
qpe` onfenl dxwiy zrc lr oinfnd xcp `ly oeik ,minkg

.dcerql `aln erpend
,ef dpynn `xnbd zwiicneéëä åàì àä,qpe` edxw `l m` -øãð ¨¨¨¦¤¤

àeäoi`e xcpd legiy ezrc -,exiag z` fxfl wx ezrcépî- ©¦
,ef dpyn zipyp in zrckéàká÷òé ïa øæòéìà éaøxn`y(.bk lirl) ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

itl `ld ,md oifexif ixcp ,exicne exiag elv` lk`iy dvexdy
mb ezrcoiqpe` ixcp ly ef dpynaéåä ïéæeøéæixcp el` ixd- ¥¦¨¥

,qpe` edxew did `l m` xcpd lg did recne ,oifexifåàì àlà- ¤¨¨
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"`p` `kln e`l"c `nrh ,"`p` `alk e`l"c

la` .xfril` iax dia icene ,dizi` izk` -
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`ed daexn dpzn dil aidic meyn "`p` `alk

e`l"c `nrh opihwpc ikid ik ,inp `pwqna -

`alk e`l"c `nrh opihwp p"d - "`p` `kln

iax dcen - edpzi`c `kid lk ediieexzac ,"`p`

mikqdy d`xp dfle .oifexf `le ,ied xcpc xfril`

eixacke ."mpew" 'ta epiptl eizeklda l"f o"anxd

"mpew" 'tc 'ipzn - ikd `niz `l i`c ,il d`xp

mzq dil ded ?`ziixzaa xn`c i`na 'it` awri oa xfril` 'xk opiwqt ikid ,ikd i`e .`iz` "ok lr xzi"c `ziixzac awri oa xfril` iaxk `lc - "lhepe `a dz` i` m`"c
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zia zxewk ygp" epiidc ,`nfeb dia jiiy `l cge ,"mixvn ilerk" xn`e mifb `aeh iypi` ifg ikc yipi` ciarc ,mixvn ilerk epiidc - `nfeb dia jiiyc cg ,hwp ipeeb ixz `pzc il

xeqi` dlz ikc `pz opireny`e .llk sexh ygp mey oi`y ,cad zia zxewk sexh `nfeb jxc xninl jiiy `l - sexh `l` ,xn`w lecb ygp `lc `xnba opiyxtnc oeikc ."cad

oeik ,xn`w `hyewc ,dilr exqzl `lc `ed oica - "mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m` zexit ilr mpew" xn` ikc ;cegl dinrh cge cg lke .lha excp - ipdn cga zexit

`nfeb jxca 'it`c ,xn`w `xwiy i`cec b"r`c ,`pixg` `nrhn oixzen zexitd inp - "cad zia zxewk ygp izi`x `l m`" xn` ike .b"d ika mifbc yipi` ciarc ,ax mr d`xy

eilr mxq`l el did `l` ,i`pza exeqi` zelzl el did `l k"`y .oeekzp zexitd z` xeq`l `ly dizrcl dil opicn`c meyn ,oixzen zexitd ikd 'it` - ikd xninl jiiy `l
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) "`xza mizy zereay"a opzc i`d `gip d"yne .cad zia zxewk ygp d`xy xnelk ,df i`ad ixac xnel `l` ,`a.hk sc zereay,"xie`a gxetd lnb izi`x `l m`" `ey zreay iab (
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:`ax dil iywne .mixcpa mifbc ikid ik zereaya mifbc yipi` ciar `l` ,`zilc - `ey zreay meyn iwle ,razyn `w `wecae ,yipi` da mifb `l dxeng dreayc oeik `niz
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נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי עוסק בעניני פרנסתו ככל הצריך כי הרי לפרנס את ב"ב וגם את עצמו זוהי מצות 

הבורא ית' ובמילא צריך לעשות בזה באמונה, ניט נאר פון יוצא וועגען אליין, ]לא רק בכדי לצאת ידי 

חובה[ ועאכו"כ לא לחפוץ לרמות את הציווי וברכך ה"א בכל אשר תעשה ומובן שצריך להיות זה בלא 

דאגה ובלא השתקע בזה אבל לאידך גיסא שלא חסר המעשה בפועל והשי"ת יצליחו.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc mixcp(iriax meil)

àúéén÷a eléôàcelv` lk`iy dvexdy oey`xd oica elit`y - ©£¦§©©§¨
,minkg el eced `l dfa mb ,exicne ea axqne exiagdpéî òîLe§©¦¨

rnype -dfnydéìò ïðaø éâéìtxfril` iax lr miwleg minkg - §¦¥©¨¨£¥
,`xnbd zniiqn .dpyna epipyy oica s` awri oadpéî òîL- §©¦¨

,`xnbd zxxan .jk ef `ziixan gikedl xyt` ok`dìò éåä éàî©¨¥£¨
oa xfril` iaxk e` minkgk dkld m`d ,df oecipa wqtp dn -

,`xnbd zhyet .awri,òîL àzéaøk äëìä àðeä áø øîàc ¨§©§¨©©¨£¨¨§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàoa xfril` iaxk dkldy ,ipyd wtqd mb hytpe ¡¦¤¤¤©£Ÿ

,awri.á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä äáäà øa àcà áø øîà ïëå§¥¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

äðùî
wxtd zligza(:k)ixcp `ed ipyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.i`ad ixcp mdn zx`an ef dpyn ,i`ad
éàáä éøãðe xcpy mc` ,cvikíðB÷ øîàilr df xkk xq`i - ¦§¥£©¨©¨

oaxwkäfä Cøca éúéàø àì íàmc` ipa `eax miyyéìBòki`vei- ¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤§¥
íéøöî,ilr df xkk mpew xne`y e`Lçð éúéàø àì íàezxevy ¦§©¦¦Ÿ¨¦¦¨¨

,ãaä úéa úøB÷kj` .milg mpi`e ,md i`ad ixcp el` mixcp ipy §©¥©©
jxca izi`x `l m` mpew' xne`a eli`y ,mdipya dey mrhd oi`
ax mrl `exwle mifbdl mc` ipa jxcy oeik ,'mixvn ilerk dfd
zn`a my eid `ly mnvra mirceiy it lr s` ,mixvn iler mya

xy xyt` ok m` .mixvn ilerkxn`y e`pz miiwzpe ,ax mr d`
`l m`' xne`a eli`e .xkkd eilr xq`p `le ,'mixvn ilerk'
oi`y itl ,mifbny meyn exzid oi` 'cad zia zxewk ygp izi`x
,`ed mrhd `l` .`vnp epi`y xaca x`zle mifbdl mc` ipa jxc
`la exqe` did xkkd z` envr lr xeq`l epevx did m`y oeik
df i`ad xac xnel epevx i`ce `l` ,zernyn ea oi`y df i`pz

.xkkd z` xeq`l ezpeek oi`e exiag z` `iltdl

àøîâ
àðz,`ziixaa,ïéøzeî éàáä éøãðïéøeñà éàáä úBòeáL.lr s`e ¨¨¦§¥£©¨¦§£©£¦

exn`py xzidd inrh z` xnel jiiy i`ad zereaya mby it
da xn`py ,dxeng `idy dreaya minkg exingd ,i`ad ixcpa

(f k zeny).'dwpi `l'
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

y `ziixaa xn`péàáä úBòeáL.zexeq`àîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨
xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,zeywdløîà÷ íòcéî`l m`' `ld ,melk ezxin`a yi ike - ¦¨©¨¨©
ici lr xac envr lr xqe` epi`y oeike ,i`pz oeyl `ed 'izi`x

.llk dreay oeyl df oi` ,e`pz
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexeq` i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

,zeidl leki epi`y xac lr raypy oeike ,cad zia zxewk ygp
.`ey zreay xeqi` lr xar

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay' xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
,df lr raydl xeq`y `ed heyt xac ,'izi`xyeøîéîì él änì̈¨¦§¥©

.oixeq` i`ad zereayy epcnll `ziixad dkixv recne -ãBòå§
zexeq` i`ad zereay `ziixaa epipyy dn ixdy ,dywàéîec§¨

éðz÷ øãðcxn`p df lre ,i`ad ixcpl zenecd zereaya xaecn - §¤¤¨¨¥
oi` iia` ixac itle .mixeq` i`ad zereaye mixzen i`ad ixcpy
xac envr lr xqe` `ed i`ad ixcpa ixdy ,xcpl dnec dreayd
,dreaya xac mey envr lr xqe` epi` i`ad zereayae ,mpewa

.i`ad xac d`xy rayp wx `l`
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -àáøzxacn `ziixady ¤¨¨©¨¨
äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàaäfä Cøca éúéàø àì íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,íéøöî éìBòkiler mya ax mrl `exwl mlerd jxcy it lr s`e §¥¦§©¦
xitd eilr mixq`p ,dreay xeqi` zxneg iptn ,mixvn.ze

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøxne`dy `ziixaa epipy recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
ilerk dfd jxca izi`x `l m` dreaya ilr mlerd zexit exq`i

,zexitd eilr mixq`p mixvnéðîLîeLc àpé÷ àøáb éàä àîìãå§¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥
íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦

exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit

,mixvn ileråok m`,òazLî øétLmilnpd z` d`x zn`a ixdy §©¦¦§©©
.el`d

:o"xd zqxb
àðz,`ziixaa,úBøzeî éàáä úBòeáL Ck ïéøzeî éàáä éøãpL íLk ¨¨§¥¤¦§¥£©¨¦¨§£©¨

oeik ,mixq`p mdilr raypy zexitd oi` i`ad zreay raypde
xqe` m` oiae .i`ad zereaya mb jiiy i`ad ixcp xzidl mrhdy
xqe` m` oiae ,mixvn ilerk izi`x `l m` dreaya zexit eilr
oi` ,cad zia zxewk ygp izi`x `l m` dreaya zexit eilr

.dpyna ex`azpy minrhdne ,zexitd z` eilr xeq`l ezpeek
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦
`ziixaa xn`pyéàáä úBòeáL.zexzenàîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨

xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤
,zeywdløîà÷ íòcéî,melk ezxin`a yi ike -éøäoeyll oi` ¦¨©¨¨©£¥

e ,xac envr lr xqe` epi`y oeik llk zernyn efäòeáL äúöé̈§¨§¨
ìø÷Ldpi` ef dreayy ycgl `ziixad dkxved recne ,mpigl - ©¤¤

.i`ad zreay `idy oeik dlg
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexzen i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

mixcpa wx `ly `ed `ziixaa yecigde ,cad zia zxewk ygp
mifbdl milibx miyp`dreaya s` `l` ,i`ad ixcp mdixcpe

zereay mdizereaye mifbdl milibx miyp` xzei dxeng `idy
.`ey zreay `le ,i`ad

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
s` mifbdl milibx miyp`y oeiky `ed heyt xac ,izi`xy
d`xy zn` xnel ezpeek ixdy ,i`ad zreay mzreay ,dreaya

e ,ax mrøîéîì él änì`nfeb ea jiiyy xac lr raypdy ¨¨¦§¥©
.i`ad zreay ezreayãBòå`ziixaa epipyy dn ixdy ,dyw §

zexzen i`ad zereayyéðz÷ øãðc àéîec-zereaya xaecn §¨§¤¤¨¨¥
mipte`d ipya mixzen i`ad ixcpy enke ,i`ad ixcpl zenecd
ipya myxtl jixv zexzend i`ad zereay mb jk ,dpynd ly
epi` zereayd xzid iia` xe`ia itle .dpyna exn`py mipte`d
ote`a wx zxzen i`ad zreay ixdy ,mixcpd xzidl deey
.mc` ipa jxck exeaica mifbny ,mixvn ilerk d`xy raypy
ipa jxc oi`y oeik ,cad zia zxewk ygp d`xy rayp m` la`
zreay ef ixd ,ievn epi`y xaca ievnd xac zelzle mifbdl mc`

.dxeq`d `ey
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -,àáøíìBòì`ziixad ¤¨¨©¨¨§¨
zxacn,éúéàø àì íà äòeáL øîàczernyn yi ok it lr s`e §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦

,ezreayaåàì`l ike -áø øîà íøîò áø øîàdpynd lronwl ¨¨©©©§¨¨©©
(:fk)zexitdy ,eizexit lehil mi`ad miqkenl xecpl xzeny

ly mpi`y it lr s` jlnd zia ly md epnn lehil mivex mdy
`xnbde ,jlnd zia(.gk),dfk xcp oeyl ep`vn `ly dzywd

ax mya mxnr ax uxize ,jlnd zia ly mdy zexit lr xcepy
xn`e xcpyCìîä úéa ìL íðéà íà éìò íìBò úBøét eøñàééëä . ¥¨§¥¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¨¦

énð,zexzen i`ad zereayy `ziixaa epipyy dn ok enk - ©¦
xaecnéúéàø àì íà äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàa§¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦

,íéøöî éìBòk äfä Cøcamr d`xy ezpeeky oeik mixzen zexitde ©¤¤©¤§¥¦§©¦
.mc` ipa jxck exeaica mifbne ,ax

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøzxne` `ziixad recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
,i`ad zreay `id efk dreayyàpé÷ àøáb éàä àîìãåéðîLîeLc §¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥

íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦
exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit

,mixvn ileråok m`òazLî øétLmilnpd z` d`x zn`a ixdy §©¦¦§©©
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קפט oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtmixcp

.àúééî÷á 'éôà.n"y ,lirlc jpd.äìò éåä éàî
ixcp iedc ,xfril` 'xc dizeek `zkld ied i`

.xzene ,oifexf.àáø äéì øîà`zipzn k"`

izi`xy dreay" xn`c."dfd jxcaéì äîì
.øîéîì,i`ce dxenb dreay epiidc ?xeq`c

!"izlk`y dreay" xn` eli`kàéîåã ãåòå
.éðú÷ øãðãi`ad (ixcp) zereay,oixeq`

.dreaye xcp oeyla xn`wc rnyncøîà àìà
.àáøilr mlerd zexit lk exq`i :ikd xn`wc

.dreaya.éúéàø àì íàizi`xy" xn`w `le."

.àðéáø äéì øîàxity `nlce ?zexeq` i`n`

!dicic dizrcl razyi`àðé÷ àîìã
.éðîùîåùãzelnpcgia d`x daxd zevaewn

.xyt`c ,mixvn ilerk
àúòãà
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ù"ú.awri oa `"xk dkld `ped ax xn`c`l i`c .awri oa `"xk `zkld raw `ziinwa elit` `ped axc edl rici dedc ,xnelk-`nlc ?opax ibiltc `ped axcn `gken i`n

e`l i` dilr opax ibilt i` `irai` ik `xwirn `l` ,jkl jxev oi`y ipira d`xpe .izeax eyxit jk .dizeek `zkld wiqtc `ed `ziixza`-i`c ,opirac `ed `zlinc `hyew` mwinl

dilr ibilt-`zklid `ped ax rawnc `zyd la` ,dizeek `zkld zil e` dizeek `zkld ,ibilt xnel `vnz m` :oiiraa 'iwqncke ,miaxk dkld miaxe cigic ,dizeek l"iw `lc xyt`

opax dil ecen 'ipzna la` ,i`w `ziixa`c xnel ivnz m` elit` ,dilr opax ebilt`c i`na dizeek-'xk dkld `nzq `ped ax xn`c oeikc :il d`xp cer .icin dpin ol `wtp `l

xfril`-dzid dpyndy ,i`w 'ipzn`c rnyn

`ziixad `le lkd ita dxeby.ïéðòìå,dkld

awri oa xfril` iaxk `zkld `wiqt`c oeik

i`dc ,dlrnl epyxity oey`x yexit eze` itl

e`l" xninl `ki`c b"r`c xnel `a "okn xzei"

oifexf ixcp awri oa xfril` 'x xn` ,"`p` `alk

lirl 'ixn`c i`nn opixcde .ikd opihiwp - ied

ninl `ki`c `kid lkc `"x dcenc ,oiibeqax

`pwqnlc .ied xenb xcpc "`p` `alk e`l"

`nrhn opixcdc b"r` ,edine .opiazkcke ,`zil

"`p` `kln e`l"c `nrh ,"`p` `alk e`l"c

la` .xfril` iax dia icene ,dizi` izk` -

e`l"c `nrhc ,lirl `paizkc `yexit jci`l

`ed daexn dpzn dil aidic meyn "`p` `alk

e`l"c `nrh opihwpc ikid ik ,inp `pwqna -

`alk e`l"c `nrh opihwp p"d - "`p` `kln

iax dcen - edpzi`c `kid lk ediieexzac ,"`p`

mikqdy d`xp dfle .oifexf `le ,ied xcpc xfril`

eixacke ."mpew" 'ta epiptl eizeklda l"f o"anxd

"mpew" 'tc 'ipzn - ikd `niz `l i`c ,il d`xp

mzq dil ded ?`ziixzaa xn`c i`na 'it` awri oa xfril` 'xk opiwqt ikid ,ikd i`e .`iz` "ok lr xzi"c `ziixzac awri oa xfril` iaxk `lc - "lhepe `a dz` i` m`"c

oxn`ck i`ce `l` !mzqk dklde ,`ziixaa zwelgne 'ipzna.'éðúî.cad zia zxewk ygp izi`x `l m` mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m` mpew xn` i`ad ixcpd`xp

zia zxewk ygp" epiidc ,`nfeb dia jiiy `l cge ,"mixvn ilerk" xn`e mifb `aeh iypi` ifg ikc yipi` ciarc ,mixvn ilerk epiidc - `nfeb dia jiiyc cg ,hwp ipeeb ixz `pzc il

xeqi` dlz ikc `pz opireny`e .llk sexh ygp mey oi`y ,cad zia zxewk sexh `nfeb jxc xninl jiiy `l - sexh `l` ,xn`w lecb ygp `lc `xnba opiyxtnc oeikc ."cad

oeik ,xn`w `hyewc ,dilr exqzl `lc `ed oica - "mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m` zexit ilr mpew" xn` ikc ;cegl dinrh cge cg lke .lha excp - ipdn cga zexit

`nfeb jxca 'it`c ,xn`w `xwiy i`cec b"r`c ,`pixg` `nrhn oixzen zexitd inp - "cad zia zxewk ygp izi`x `l m`" xn` ike .b"d ika mifbc yipi` ciarc ,ax mr d`xy

eilr mxq`l el did `l` ,i`pza exeqi` zelzl el did `l k"`y .oeekzp zexitd z` xeq`l `ly dizrcl dil opicn`c meyn ,oixzen zexitd ikd 'it` - ikd xninl jiiy `l

zexit xeq`l `ly 'ixn` i`ce `l` .melk dfa `veika dpznl mzq xqe` oia oi`y ,dfk ygp d`x `ly xexa xacdy ,oipr e`pzl oi` - dfa `veika dpzdyk s` ixdy .hlgena

) "`xza mizy zereay"a opzc i`d `gip d"yne .cad zia zxewk ygp d`xy xnelk ,df i`ad ixac xnel `l` ,`a.hk sc zereay,"xie`a gxetd lnb izi`x `l m`" `ey zreay iab (

"mixvn ilerk" mzd `pz `le "cad zia zxewk ygp izi`x `l m`"-w `hyew `nfebd lrc ,`ey zreay meyn iwl `l b"dkc meynlnb" ipznl `pz yg `l inp `kde ,xn`

`nfeb dia jiiy `lce `nfeb dia jiiyc icin epiidc ,ipzinl irac ipeeb ixzc ,"xie`a gxetd-edppz `d.'îâ.zexzen i`ad zereay jk`edd meyn oixzen zexitdy ,xnelk

xeq`l `l edi`c .`ey zreay meyn iwl - ediilr zexit xeqi` ilz ik ,cad zia zxewk ygpe xie`a gxetd lnb oebk ,`nfeb dia jiiy `lc icina ,edin .'ipzna `pyixtc `nrh

oi`y dn ,`ey zreay meyn dwel `peeb i`d ikc mzd opzc ,zereayc 'ipzn epiide .df xac d`xy xnel ,`eyl dreay dzvi i`ce `l` ,`paizkc `nrh `eddn ,oiekzp zexit

:'iywne .zewln `kil `ey ixcpac ,mixcpa okéëéä!xwyl dreay dzvi ixd ?xn`w mrcin "mixvn ilerk dfd jxca izi`x `l m`" xn`c `nip i` ?i`ad zereay inc,xnelk

) "izxny xwyl j`" `xw aizkck ,xac `ll xnelk `l` ,`wec e`l xwyle .zernyn mey df oeyll oi`ydk ` l`eny(.øîàã.izi`xy dreayiia`l dil `xiaqc ipira d`xpe

.`ied `ey zreayc ,zxzen ezreay `dzy xninl `kil - `nfeb dia `kiiy `lc icinac .i`w 'ipznc ipeeb edlek` e`l - "zexzen i`ad zereay jk" ipzw ikc dizniwe` metl

`lc .zexzen `nfeb ly i`ad zereay jk - oixzen i`ad ixcpy myk :ipzw ikd iia`l `l` .dl miwen zexit xeqi`a dpzna `l iia` `dc - zexzen zexitd n"n xninl `kile

:`ax dil iywne .mixcpa mifbc ikid ik zereaya mifbc yipi` ciar `l` ,`zilc - `ey zreay meyn iwle ,razyn `w `wecae ,yipi` da mifb `l dxeng dreayc oeik `niz

ë"à?xninl dil dnlmykc ,xnelk .ipzw xcpc `inec :cere !xn`w `hyew - xn`e mifbc oeikc ,zexzen inp zereayc `hiyt - i`w cegla `nfeb dia jiiyc icin` i`c :xnelk

dizeekce cad zia zxewk ygpc ,zxzen `dzy xyt` i` - xn`w "izi`xy dreay" i`e ,ediiteb ipeeb ixz edpda zexzen zereay jk - 'ipznc ipeeb ixz edpda oixzen mixcpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc mixcp(iriax meil)

àúéén÷a eléôàcelv` lk`iy dvexdy oey`xd oica elit`y - ©£¦§©©§¨
,minkg el eced `l dfa mb ,exicne ea axqne exiagdpéî òîLe§©¦¨

rnype -dfnydéìò ïðaø éâéìtxfril` iax lr miwleg minkg - §¦¥©¨¨£¥
,`xnbd zniiqn .dpyna epipyy oica s` awri oadpéî òîL- §©¦¨

,`xnbd zxxan .jk ef `ziixan gikedl xyt` ok`dìò éåä éàî©¨¥£¨
oa xfril` iaxk e` minkgk dkld m`d ,df oecipa wqtp dn -

,`xnbd zhyet .awri,òîL àzéaøk äëìä àðeä áø øîàc ¨§©§¨©©¨£¨¨§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàoa xfril` iaxk dkldy ,ipyd wtqd mb hytpe ¡¦¤¤¤©£Ÿ

,awri.á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä äáäà øa àcà áø øîà ïëå§¥¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

äðùî
wxtd zligza(:k)ixcp `ed ipyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.i`ad ixcp mdn zx`an ef dpyn ,i`ad
éàáä éøãðe xcpy mc` ,cvikíðB÷ øîàilr df xkk xq`i - ¦§¥£©¨©¨

oaxwkäfä Cøca éúéàø àì íàmc` ipa `eax miyyéìBòki`vei- ¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤§¥
íéøöî,ilr df xkk mpew xne`y e`Lçð éúéàø àì íàezxevy ¦§©¦¦Ÿ¨¦¦¨¨

,ãaä úéa úøB÷kj` .milg mpi`e ,md i`ad ixcp el` mixcp ipy §©¥©©
jxca izi`x `l m` mpew' xne`a eli`y ,mdipya dey mrhd oi`
ax mrl `exwle mifbdl mc` ipa jxcy oeik ,'mixvn ilerk dfd
zn`a my eid `ly mnvra mirceiy it lr s` ,mixvn iler mya

xy xyt` ok m` .mixvn ilerkxn`y e`pz miiwzpe ,ax mr d`
`l m`' xne`a eli`e .xkkd eilr xq`p `le ,'mixvn ilerk'
oi`y itl ,mifbny meyn exzid oi` 'cad zia zxewk ygp izi`x
,`ed mrhd `l` .`vnp epi`y xaca x`zle mifbdl mc` ipa jxc
`la exqe` did xkkd z` envr lr xeq`l epevx did m`y oeik
df i`ad xac xnel epevx i`ce `l` ,zernyn ea oi`y df i`pz

.xkkd z` xeq`l ezpeek oi`e exiag z` `iltdl

àøîâ
àðz,`ziixaa,ïéøzeî éàáä éøãðïéøeñà éàáä úBòeáL.lr s`e ¨¨¦§¥£©¨¦§£©£¦

exn`py xzidd inrh z` xnel jiiy i`ad zereaya mby it
da xn`py ,dxeng `idy dreaya minkg exingd ,i`ad ixcpa

(f k zeny).'dwpi `l'
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

y `ziixaa xn`péàáä úBòeáL.zexeq`àîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨
xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,zeywdløîà÷ íòcéî`l m`' `ld ,melk ezxin`a yi ike - ¦¨©¨¨©
ici lr xac envr lr xqe` epi`y oeike ,i`pz oeyl `ed 'izi`x

.llk dreay oeyl df oi` ,e`pz
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexeq` i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

,zeidl leki epi`y xac lr raypy oeike ,cad zia zxewk ygp
.`ey zreay xeqi` lr xar

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay' xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
,df lr raydl xeq`y `ed heyt xac ,'izi`xyeøîéîì él änì̈¨¦§¥©

.oixeq` i`ad zereayy epcnll `ziixad dkixv recne -ãBòå§
zexeq` i`ad zereay `ziixaa epipyy dn ixdy ,dywàéîec§¨

éðz÷ øãðcxn`p df lre ,i`ad ixcpl zenecd zereaya xaecn - §¤¤¨¨¥
oi` iia` ixac itle .mixeq` i`ad zereaye mixzen i`ad ixcpy
xac envr lr xqe` `ed i`ad ixcpa ixdy ,xcpl dnec dreayd
,dreaya xac mey envr lr xqe` epi` i`ad zereayae ,mpewa

.i`ad xac d`xy rayp wx `l`
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -àáøzxacn `ziixady ¤¨¨©¨¨
äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàaäfä Cøca éúéàø àì íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤

,íéøöî éìBòkiler mya ax mrl `exwl mlerd jxcy it lr s`e §¥¦§©¦
xitd eilr mixq`p ,dreay xeqi` zxneg iptn ,mixvn.ze

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøxne`dy `ziixaa epipy recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
ilerk dfd jxca izi`x `l m` dreaya ilr mlerd zexit exq`i

,zexitd eilr mixq`p mixvnéðîLîeLc àpé÷ àøáb éàä àîìãå§¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥
íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦

exq`iy rayidl ezpeeke ,'mixvn iler' mny z` `xwe zevaewn
mny iz`xwy milnp mze` z` izi`x `l m` ,ilr mlerd zexit

,mixvn ileråok m`,òazLî øétLmilnpd z` d`x zn`a ixdy §©¦¦§©©
.el`d

:o"xd zqxb
àðz,`ziixaa,úBøzeî éàáä úBòeáL Ck ïéøzeî éàáä éøãpL íLk ¨¨§¥¤¦§¥£©¨¦¨§£©¨

oeik ,mixq`p mdilr raypy zexitd oi` i`ad zreay raypde
xqe` m` oiae .i`ad zereaya mb jiiy i`ad ixcp xzidl mrhdy
xqe` m` oiae ,mixvn ilerk izi`x `l m` dreaya zexit eilr
oi` ,cad zia zxewk ygp izi`x `l m` dreaya zexit eilr

.dpyna ex`azpy minrhdne ,zexitd z` eilr xeq`l ezpeek
,`xnbd zxxanéîc éëéädilry dreayd dzid ote` dfi`a - ¥¦¨¦
`ziixaa xn`pyéàáä úBòeáL.zexzenàîéìéàxn`p m` - §£©¦¥¨

xaecnyäfä Cøca éúéàø àì íà äòeáL øîàcyi ,mixvn ilerk §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦©¤¤©¤
,zeywdløîà÷ íòcéî,melk ezxin`a yi ike -éøäoeyll oi` ¦¨©¨¨©£¥

e ,xac envr lr xqe` epi`y oeik llk zernyn efäòeáL äúöé̈§¨§¨
ìø÷Ldpi` ef dreayy ycgl `ziixad dkxved recne ,mpigl - ©¤¤

.i`ad zreay `idy oeik dlg
:`ziixad ixaca iia` xe`ia

,éiaà øîàzxacn ,zexzen i`ad zereayy zxne`y `ziixad ¨©©©¥
ote`aéúéàøL äòeáL øîàcizi`xy dreay e` ,mixvn ilerk §¨©§¨¤¨¦¦

mixcpa wx `ly `ed `ziixaa yecigde ,cad zia zxewk ygp
mifbdl milibx miyp`dreaya s` `l` ,i`ad ixcp mdixcpe

zereay mdizereaye mifbdl milibx miyp` xzei dxeng `idy
.`ey zreay `le ,i`ad

déì øîàdywd -àáø,iia`lïk íàdreay xn`a xaecny ¨©¥¨¨¦¥
s` mifbdl milibx miyp`y oeiky `ed heyt xac ,izi`xy
d`xy zn` xnel ezpeek ixdy ,i`ad zreay mzreay ,dreaya

e ,ax mrøîéîì él änì`nfeb ea jiiyy xac lr raypdy ¨¨¦§¥©
.i`ad zreay ezreayãBòå`ziixaa epipyy dn ixdy ,dyw §

zexzen i`ad zereayyéðz÷ øãðc àéîec-zereaya xaecn §¨§¤¤¨¨¥
mipte`d ipya mixzen i`ad ixcpy enke ,i`ad ixcpl zenecd
ipya myxtl jixv zexzend i`ad zereay mb jk ,dpynd ly
epi` zereayd xzid iia` xe`ia itle .dpyna exn`py mipte`d
ote`a wx zxzen i`ad zreay ixdy ,mixcpd xzidl deey
.mc` ipa jxck exeaica mifbny ,mixvn ilerk d`xy raypy
ipa jxc oi`y oeik ,cad zia zxewk ygp d`xy rayp m` la`
zreay ef ixd ,ievn epi`y xaca ievnd xac zelzle mifbdl mc`

.dxeq`d `ey
:`ziixad ixaca `ax xe`ia

àlàel` zeiyew gkn -øîàx`an -,àáøíìBòì`ziixad ¤¨¨©¨¨§¨
zxacn,éúéàø àì íà äòeáL øîàczernyn yi ok it lr s`e §¨©§¨¦Ÿ¨¦¦

,ezreayaåàì`l ike -áø øîà íøîò áø øîàdpynd lronwl ¨¨©©©§¨¨©©
(:fk)zexitdy ,eizexit lehil mi`ad miqkenl xecpl xzeny

ly mpi`y it lr s` jlnd zia ly md epnn lehil mivex mdy
`xnbde ,jlnd zia(.gk),dfk xcp oeyl ep`vn `ly dzywd

ax mya mxnr ax uxize ,jlnd zia ly mdy zexit lr xcepy
xn`e xcpyCìîä úéa ìL íðéà íà éìò íìBò úBøét eøñàééëä . ¥¨§¥¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¨¦

énð,zexzen i`ad zereayy `ziixaa epipyy dn ok enk - ©¦
xaecnéúéàø àì íà äòeáLa éìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàa§¥¥¨§¥¨¨¨©¦§¨¦Ÿ¨¦¦

,íéøöî éìBòk äfä Cøcamr d`xy ezpeeky oeik mixzen zexitde ©¤¤©¤§¥¦§©¦
.mc` ipa jxck exeaica mifbne ,ax

déì øîàdywd -,éMà áøì àðéáøzxne` `ziixad recn ¨©¥¨¦¨§©©¦
,i`ad zreay `id efk dreayyàpé÷ àøáb éàä àîìãåéðîLîeLc §¦§¨©©§¨¦¨§§§¨¥

íéøöî éìBò àîL ïBäì ÷éqàå àæçmilnp d`x df mc` `ny - £¨§©¦§§¨¥¦§©¦
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.íëãáì íëúàmkz` riayn ipi` :eyexit ikd

.mkcal mkzrc lr.éàî é÷åôàìedl xn`w

ewiq` i`c iwet`l e`l ?ikddcearl `ny dl

eglte ,del` dxf,ediiytp xhtinl erae ,dl

igltc ixn`c.del`l.àìmeyn iwet`l e`l

iweq`l evn `l edpi`c .ikd xn`w i`d

xhtnle del` `ny dxf dcearl,ediiytp`dc

.dnvrn del` ixwi` dxf dcearéàîà ïë íà
?"éúòã ìòå íå÷îä úòã ìò" éëä ïåäúé òáùî
òîùî äåä !äøåú åúéîéé÷îã ïåäúé òáùéì

.úçà äøåú.cala azkay.êìîä úåöî òîùî
) "jln jilr miyz mey" dyxtaymixacfi,(

.zevn my yiyåúéîéé÷îã éëä åäì òáùéìå
åúéîéé÷îã éîð éà äìåë äøåúå äøæ äãåáò

.úåöî â"éøú.icin irhinl ivn `leäùî àìà
.è÷ð àçéøè åàìã àúìéî åðéáølr" xn`yk

.lkd llkp myy ,"izrc lre mewnd zrc

.àúååøåà.oaz ze`ln ze`lahvi`.ïåäúé òìáå
zxewn lecb dedc `nl`!cad ziaóåøèá

.øîà÷zia zxewk gkzyn `l xnepn ygp

.cadóøèéî åäìåë àäåéôéøè.eed.oixnepn

.ïðéøîà÷ óåøè åáâá.`peeb i`d ik lecb ied `le

éðúéìå.zxewk sexh eab ygp izi`x `l m`"

. "cad zia.ì"î÷ àçøåà áâà àúìéîxn` ikc

zia zxewc `inec ,xn`w sexh eab` - cad zia

miwcg - sexh iedc cad.miwcg.äðéî à÷ôð
.exiagl cad zia zxew xkenlóåøè äáâ éà

.ïéà.cad zia zxew ied i`ce
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`ied `ey zreay i`ce - `ed `nfeb da jiiy `lc icinc oeikc.àìàmlerl `ax xn`

.'eke mxnr ax xn` e`l izi`x `l m` dreay xn`c) mzdc ikid ikc xnelk.gk onwlopipz (

onwl opixn`ck eilr zexit xeq`l opixngn `l dreaya s`y-exq`i" xn`c inp `kd

`zeaxe ,i`w oizipznc ipeeb edlek`e ,xnelk .'eke "izi`x `l m` dreaya ilr mler zexit

:`pin` c"qc .`id cad zia zxewk ygp meyn

`ed mzd ,oixzen zexitdc opixn` mixcpac idp

iwl `l zexit xeq`l oeekzp `lyk s`y meyn

oica d"yne ,ogky` `l `ey xcpc ,`ey meyn

la` .zexit xeq`l oiekzp `ly xn`py `ed

zexit xeq`l oiekzp `l i`c ,dreaya-iwl

eilr zexit xeq`l i`ce `"cq ,`ey zreay meyn

iwlil `lc ikid ik ,oiekzp-'it`c l"nw

,oizipzna aizkc `nrh i`d` opiknq dreaya

oeekzp zexit xeq`l i`c-oxeqi` dlez did `l

dfk i`pza.àúòãà.razy` ocicb"r`c

epi` - "epizrc lr razy`" dil opixn` `lc

epizrc lr `l` ,eala yiy dn lr rayp.

ïäùë.eze` oiriaynzvwn dcenl.

.éøãðå÷ñàoiwgyny zephw ur zekizg

mda.÷éñàå.ifef `ny edlmny z` dpk

"zern".ì"à.jizrxt.zvwn jizrxt ,xnelk

`xtq hwpnl dil dnl - lka xtek i`c

,zqid zreay `l` aiign `l `d ?`ziixe`c

.ded zvwn dcen i`ce `l` !utg zhiwpa `zilc

e`lc meyn ,iyextl yg `l `kd cenlzde

zreay" wxta izazk xake .wiqr ipic edpda

`inyc `zriiqa "oipiicd:b"d .òáúùàå
.jfef jl ziadic`dc ,"jl zirxtc" opiqxb `le

dilwy oerxt zxeza e`l edi`.àìmkz`

.mkcal`a m`y .mkaal zaygna mz`yk `l

- zixa zxek did mi`ad zexec mr 'it`y xnel

z`e 'ek dt epyi xy` z`" ikd xza aizk `d

'eke "dt eppi` xy`.éàãdcearl `ny ewiq`

.del` dxfoeyld rnyna epi`y t"r`e ,xnelk

`d -dxf dcear lr mzrc.äøåîçdcear

.dxf`le ebyz ike" dxf dcear oaxwa aizkc

"zevnd lk z` eyrz.àìà`lc `zlin

.hwp `gixh) "`xza mizy zereay" 'taezereay

.hkzrc lr" ,"izrc lr" edl `nil k"` :opiwqn (

dxtd iediz `lc ikid ik ?l"l "mewnd

c"qa my izyxite .ediizreayl.øñéìú
`zeexe`.`paizcoaz zeexe` xqilz xeriy.

.óåøèámirwa mirwa ieyr.åáâ.sexhoi`y

cala ex`eva `l` ,eaba mirwa ieyr.ç÷îì
.xknnejixv mzq exagl cad zia zxew xkendy

- sexh yxitc d`xp inlyexiae .sexh `diy

:jixte .zeixaa raexn oi` :mzd opixn`c .raexn

:ipyne ?"cad zia zxewk" ipznl dil dnl ok m`

,dax `zlin `l` qitzn `pzc `gxe` zil

xakr ipzile ,xie`a gxetd lnb `pipzc.
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קצב
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtmixcp

'éðúî.úåââù éøãð.'ek mpew xn`.äúùå ìëàù øëæðåxaqc ,eqpe` ealc ,xeht

.oaxw mkilr od ixd xn`e mip`z milke` mze` d`x oke :rayp zn`ay

.åàöîðårcei did eli`y .zebby ixcp inp epiid ,eig` e` eia` didy milke`d oze`

did `l - eig` e` eia` didy.oxicn.ïäîò ìëåà äéäù åà.mixg` eig` mre eia` mr

.ïéøúåî ïä à"ùádne ,cala eig`e eia`

mdnry- ezvwn xzedy xcp :ixaqwc .mixeq`

ezvwn xzedy xcp :ixaq d"ae .elek xzed `l

meyxb epiax 'itn k"r .elek xzed -.l"vfîâ'
.íúä ïðú.'ek "xne` xfril` iax" wxtaïéçúåô

.íéáåè íéîéå úåúáùálk lk`i `ly xcp m`y

zxcp melk :jk dhxg el oigzet - dpyd zeni

m` ?miaeh minie zezaya zeprzdl zrc lr

.e`l :xn`i.äðåùàøámipey`x ly c"a eid

h"ie zezay ,minid oze` :mixne`,oixzen -

.'eke.åìåë øúåä.oixzen olekeìëä äáø øîà
.'åë íéãåîd`x m`y ,xnelk .i`w 'ipzn`

od ixd" xn`e ,miapre mip`z milke` mze`

mklek lr mdilr xn`y enk) "oaxw mkilr

`a`y rcei iziid eli` :xn` aeye (oixeq`

ueg mixeq` mklek" xne` iziid mkipia

,ollk `xwirne li`ed ,"`a`n"mklek" xn`c

ied `lc .oixzen en`e eia`e ,mixeq` olek -

izk`e li`ed ,elek xzed ezvwn xzedy xcp

."mklek" xn`c ,i`w `nw exeaicaå÷ìçð àì
.øîåàá àìàmkilr md ixd" llka dlgz

`a`y rcei iziid eli` :xn` aeye ,"oaxw

ipelte ipelt" xne` iziid mkipia`a`e oixeq`

ohxt seqale li`ed ."xzen- "ipelte ipelt"

"edc d"a ixaqwlxzed ezvwn xzedy xcp

xzed xn` `l xwir lk :ixaq y"ae .elek

izk`e li`ed) ,elek xzed ezvwnexeaic``nw

.("mklek" xn`c i`w
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'éðúî.'eke zebby ixcpm` mpew" oebk ,bbey did excp zryac `cg .ipzw ipeeb ixz

t"r`e ,legl ie`x xcpdy drya bbey didy inp ipzwe .'eke "izizy m` ,izlk`

mpew" xn`c ,xnelk "dzey ip`ye lke` ip`y" ipzwcke ,bbey did `l eitn `viy dryay

dlik`a `xcpc oeikc ,dzye lk`e gkye "meid dzey ip` m`e lke` ip` m` ilr df xkk

,bbey dil ded `zry `idde ,liig `ziinw

mey dlik` dze`a ielz `diy xkfp `ly xnelk

xcp-llk `xcp liig `l.ä"áåel` mixne`

.oixzen el`exzed ezvwn xzedy xcpc meyn

dl`y `la 'it` - oixzene .'nba `zi`ck ,elek

drax` edlekc oiwxt yixa oxn`ck ,xn`w

:`zlinc `nrhe .mkgl dl`y oikixv oi` mixcp

c meyneid eig` e` eia`y rcei did eli`y oeik

xwira drhen f"d ,llkd on o`iven did odnr

yiy lke .eia` lr mlern ezrc did `ly ,xcpd

lhae ,oiey eale eit oi` - zerh xcpd xwira

opira "il zipdp izy` mpew"a d"yne .envrn

t"r` ,`l i`c ,"iqik z` dapby" yexita xn`iy

z` xicdly oeik ,n"n ,jk liaya ezrc didy

la` .xcpd xwira zerh `kil - oiekzp ezy`

ixd - mlern df z` xicdl oiekzp `ly o`k

eil`n lha xcpd.'îâzebby ixcpy myk

.zexzen zebby zereay jk zexzend"de

,ipz :inlyexia `zi` ikde .ixy oifexf zereayc

oifexf zereay jk oixzen oifexf ixcpy myk

oixzen.éëéäax oebk zebby zereay inc

.iq` axe `pdkopigkyn `lc `xninl e`l

edl opigkync ,b"dka `l` zebby zereay

eli`ke ,dil hwp `zeaxl `l` ,'ipznc `inec

`nlra 'ixn`cke .zebby zereay okid cr :xn`

).gk oiyecw,`zeax iede .dreay leblb okid cr :(

dil xn` cge cg lk iq` axe `pdk axc b"r`c

razy`e dil yg `lc oeikc `"cq ,ax xn`n oiad `le ,irhc dixagl-,`id dbby e`l

l"nw ,oixeq` edi zexit xeqi` da dlz i`e.ïðú.'eke h"ie zezaya migzet mzd'ipzn

) "oigzet" 'ta onwl `id.eq"oigzet"c oizipzna eli`e ,eil`n lha xcpd `kdc 'ipzna eli`c ,oiwxtc 'ipznl ynn `inc `l 'ipzn `de .(-zezay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

zg` dpy oiie xya envr lr xq`y iny ,ikd xninl `kil "oigzet" wxta 'ipzna eli`e ,mlern eia`l oeekzp `ly ,xcpd xwira zerh `ki` oizipznac meyn ,`nrh epiide .h"ie-rcei

xcpd xwira zerh `kilc oeik jkld .miaeh minie zezay eilr exariy `ed-did `l oda zeprzdl xeq`y rcei did eli`y gzta ,aeh meie zay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

`kd dl opiziinc `de .dhxga e` ,xcep-`aiwr 'xe opaxc ediizbelt eda `ilzc ikid ik ,`ilz elek xzed ezvwn xzedy xcpac xnele ,d"ae y"ac ediizbelt iyextl.øîàlkd dax

.xzen eia`e oixeq` oedlek `nlr ilekc `a`n ueg oixeq` mklek xne` iziid 'eke xne`a micenyay oeiky itl ,elek xzed ezvwn xzedy xcp `peeb i`d ik ixwin `lc meynxcpd zr

itl ,ezvwn xzedy xcp df oi` ikd elit` - llkd on eia` `iveny i"tr` ,dligza xn`y ynn oeyld eze`a mixg`d iabl mipey`xd eixac cinrn k"b eiykre "oixeq` mklek" xn`

] "mklek" xne` `ed ixd mixg`d iable ,xcpd zernyna mlern qpkp `l eia`ydlgza [xn`y :i"q.àìipelte ipelt xne` iziid mkipia `a`y rcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp
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.äáðb àJL òãBðå ,ezkä àJL òãBðå "éða úà äúkäLå§¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ¦©§©¤Ÿ¨§¨
"ïaø÷ íëéIò éøä" øîàå íéðàz ïéIëBà ïúBà äàø̈¨¨§¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

ïä :à"ùá .íéøçà ïänò eéäå ,åéçàå åéáà eàöîðå¯ §¦§§¨¦§¨¦§¨¦¨¤£¥¦¥
íänòM äîe ,íéøzeî¯eJàå eJà :à"äáå .íéøeñà ¨¦©¤¦¨¤£¦¥¨¥

.ïéøzeî'îâïéøzeî úBââL éøãpL íLk :àðz¯Ck ¨¦¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨
î úBââL úBòeáL?úBââL úBòeáL éîã éëéä .úBøze §§¨¨¥¦¨¥§§¨

éëäc àúòeáL :øîà ïéãä ,éñà áøå àðäk áø ïBâk§©¨£¨§©©¦¨¥£©§£¨§¨¦
Iëc .áø øîà éëäc àúòeáL :øîà ïéãäå ,áø øîà£©©§¨¥£©§£¨§¨¦£©©§¨
ïúBà äàø" .òazLéî÷ øétL déLôðc àzòcà ãçå ãç©§©©©§¨§©§¥©¦¨¦§©©¨¨¨
äðBLàøa .è"éáå úBúaLa ïéçúBt :íúä ïðz ."ïéIëBà§¦§©¨¨§¦§©¨¨¦¨
íéîiä Ik øàLe ,íéøzeî íéîiä ïúBà :íéøîBà eéä̈§¦¨©¨¦¨¦§¨¨©¨¦
øzeäL øãð :ãnéIå àáé÷ò éaø àaL ãò ,íéøeñà£¦©¤¨©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©
àëéä Ik ,àîIò éJeëc :äaø øîà .BJk øzeä Búö÷î¦§¨©ª£©©¨§¥¨§¨¨¥¨
øîBà éúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eJéà :øîàc©£©¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦¥

"àaàî õeç ïéøeñà íëJek"¯åéáàå ïéøeñà ïBäJeëc §¤£¦¥©¨§§£¦§¨¦
àaàL òãBé éúééä eJéà :øîBàa àJà e÷Içð àI .øzeî¨Ÿ¤§§¤¨§¥¦¨¦¦¥©¤©¨
."øzeî àaàå ïéøeñà éðBIôe éðBIt" øîBà éúééä íëéðéa¥¥¤¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨¨
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נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ט"ו סיון והקודם לו.

בישיבה...  לביקורו  היתה  כוונתי  חוצה,  המעיינות  בהפצת  השפעתו  אודות  אני  במ"ש  הנה 

וקויתי אשר מה שמעורר הנני עד"ז, יעורר בו חשק להמשיך בפעולות נשגבות אלו וביתר שאת וביתר 

עז, והרי ההכרח בזה, ולאו דוקא בישיבה הנ"ל, גדול ביותר, ונוגע גם לקיום היעוד לאימתי קאתי מר, 

לכשיפוצו כו' שיתקרב יותר, וכיון שדורשים זאת מאת כאו"א מאתנו, בודאי ניתנו הכחות והאפשריות 

למלאות הדרישה וכמובן.

הבשך מעבוד המא 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc mixcp(iying meil)

äðùî
wxtd zligza(:k)`ed iyilyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.zebby ixcp mdn zx`an ef dpyn .zebby ixcp
úBââL éøãð:mipte` dyely dpynd d`iane ,cvik ¦§¥§¨

:oey`xd ote`d
ilr df xkk mpew xn`y oebkézìëà íàmeidíàå[m` e`-]éúéúL ¦¨©§¦§¦¨¦¦

,dzy `le lk` `ly xeaq didy meyn ok xcpe ,meidåokn xg`l §
,äúLå ìëàù økæðenke .xcep did `l excp zrya xkef did m`e ¦§©¤¨©§¨¨

xkk mpew xn`y oebk ,zeyrl cizr `edy xaca excp dlz m` ok
ilr eféðàL[ip` m`-]ìëBà,meidéðàLå[ip` m` e`-]äúBL ¤£¦¥§¤£¦¤
,meidåjk xg`çëLexcp z`,äúLå ìëàådf ici lry xkf `le §¨©§¨©§¨¨

milg mpi`e zebby ixcpl miaygp el` mipte` .xkka xq`p `ed
.xkk dze`a xzene llk

:ipyd ote`d
y oebk ,xcpd zaiqa zerh el dzide xcp m`,øîàézLà íðB÷ ¨©¨¦§¦

,éì úéðäðmeyn dxicn `edy yxiteéñék úà äáðbLå ,m` ok ¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§
meyn dxicn `edy yxitúà äúkäL,éðaåokn xg`làlL òãBð ¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ

ezkä,oad z` -å,oey`xd ote`a,äáðb àlL òãBðrcei did m`e ¦©§©¤Ÿ¨§¨
.zerha dxicd ok m`e ,dxicn did `l dapb `lye dzkd `ly

.llk lg xcpd oi`e ,zebby ixcpl aygp df ote` mbe
:iyilyd ote`d

,xcpd seba zerh dzidykoebkyïúBà äàømiyp` zveaw - ¨¨¨
yíéðàz ïéìëBà,elyéøä øîàåel` mip`zïaø÷ íëéìòmixeq`- §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

,oaxwk xcpa mklåokn xg`leàöîðmdy milke`d,åéçàå åéáà §¦§§¨¦§¨¦
eéäåïänòmc` ipa mbíéøçàm`e ,eiaexw mpi`yeia`y rcei did §¨¦¨¤£¥¦

ok m`e ,mxicn did `le ,llkd on m`iven did ,my eig`e
.llk xcpd mdilr lg `le ,zerha xcpd did mdiabl

m`d odnr eidy mixg`d iabl lld ziae i`ny zia ewlgpe
,xcpd lg mdilrïä íéøîBà éànL úéa,eig`e eia` -,íéøzeîäîe ¥©©§¦¥¨¦©

íänòL,mzi` eidy miyp`d x`y -mix`yp,íéøeñàmeyn ¤¦¨¤£¦
.zerh mey el dzid `l mdiably,íéøîBà ìlä úéáeelàå elà- ¥¦¥§¦¥¨¥

,mdnr eidy mixg`d oiae eig`e eia` oia,ïéøzeîmeyn ¨¦
`ed ,ewlga lha xcpdy oeike ,cg` xcpa mxq` dligzny

.elek lhazn

àøîâ
àðz,`ziixaaïéøzeî úBââL éøãpL íLk,epizpyna x`eankCk ¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨

úBââL úBòeáLúBøzeî,m` ipelt xkk lk`i `ly raypy oebke §§¨¨
jk xg`e ,lenz` lk` `ly ayg xcpy dryae ,lenz` lk`

.xkka xq`p epi` ,lk`y xkfp
,`xnbd zxxanéîc éëéäly xzidd okid cr -úBââL úBòeáL, ¥¦¨¦§§¨

elit` xaecny ,zx`aneote`a`ny yegl raypd lr didy
,rayidl `le dreh `edïBâkmr didy dyrndáøå àðäk áø §©©£¨§©

,éqà,mieqn dkld xaca ax xaq cvik ewlgpyeïéãämdn cg` - ©¦¨¥
,øîàáø øîà éëäc àúòeáL,ax xn` jky rayp ipixd -ïéãäå ¨©§£¨§¨¦¨©©§¨¥

exiage -,øîàáø øîà éëäc àúòeáLxn` jky rayp ipixd - ¨©§£¨§¨¦¨©©
.axixdy ,dreh `ed `ny yeygl cg`e cg` lk lr didy s`e

,dbbyl aygp df ok it lr s` ,jtidl geha exiagmilez eid m`e
lke` `ly dreay mixne` eidy oebk ,ef dreaya mieqn xeqi`

meyn ,zexita mixq`p eid `l ,jk ax xn` `l m` zexitãç ìëc§¨©
ãçåmdn cg`e cg` lk -déLôðc àzòcà-,xeaq didy dn itl §©©©§¨§©§¥

òazLéî÷ øétLxxazp m` s` okle ,zn`d lr rayp `ed ixd- ©¦¨¦§©©
xq`p epi` ,drhy.zexita

,dpyna epipyïúBà äàømiyp` zveaw -yïéìëBà,ely mip`z ¨¨¨§¦
eia` e`vnp ,okn xg`le ,oaxw mkilr el` mip`z ixd xn`e
zia ewlgpe .eiaexw mpi`y mixg` mc` ipa odnr eide ,eig`e
mix`yp mixg`de mixzen eig`e eia` wx m`d lld ziae i`ny
xzed ezvwn xzedy xcpy meyn mixzen mleky e` ,mxeqi`a

:elek
ezvwn xzedy xcp m`d ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:elek xzed
íúä ïðzonwl dpyna ef oirk zwelgn epipy -(.eq)iabl ,xcpy in §©¨¨

lek`l devn yi zezayay gkye ,mei miyely xya lk`i `ly
,xyaïéçúBtelaceak,íéáBè íéîéáe úBúaLeze` l`ey mkgde §¦§©¨§¨¦¦

m`e ,xcep ziid m`d ,zaya xya lek`l devny rcei ziid eli`
e .el mixizn e`l xne`eéä äðBLàøaminkgd,íéøîBàxg`y ¨¦¨¨§¦

,xcpd z` mkgd xizdyíéîiä ïúBàmiaeh minie zezay - ¨©¨¦
,íéøzeîíéîiä ìk øàLemix`yp ,drh `l mday,íéøeñàzrcke ¨¦§¨¨©¨¦£¦

.elek xzed `l ezvwn xzedy xcpy ,dpyna i`ny ziaàaL ãò©¤¨
,ãnéìå àáé÷ò éaøy,Blk øzeä Búö÷î øzeäL øãðzrcklld zia ©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©¦§¨©ª

.dpyna
xcp m`d lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:elek xzed ezvwn xzedy
,äaø øîààîìò éleëcmicen ,lld zia oiae i`ny zia oia - ¨©©¨§¥¨§¨

,dpynd ly ote`ayøîàc àëéä ìkel xxazpy xg` m` - ¨¥¨§¨©
,xn` ,mdipia eid eig`e eia`yíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

øîBà éúééäxcpd z`oeyl eze`adligzn izxn`yíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziidy `l`,'àaàî õeç'`ed oicdïBäleëc- £¦¥©¨§§

mip`zdn elk`y miyp`d x`y,øzeî åéáàå ïéøeñàdfy meyn £¦§¨¦¨
z` dpyn epi` mixg`d iabl ixdy ,ezvwn xzedy xcp `xwp `l
it lr s` eia` iable ,dligza xn`y 'oixeq` mklek' oeyld
,'mklek'a llkp `l mlerny xiaqn `ed ixd ,eitlk xcpd lhay
mlern llkp `l eia` ixdy ,exwira zerh `l excpa oi` ,ok m`e
epi`e oey`xd epeyla x`yp ixdy epeyla zerh `le ,'mklek'a

e .edpyne÷ìçð àì,lld ziae i`ny ziaøîBàa àlàxg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eig`e eia`y xxazpyéúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦

øîBàoeyla xcpd lk z`,dpey,'øzeî àaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¥§¦§¦£¦§©¨¨
did mdipia eia`y rcei did m`y eiykr xne` `edy oeikny

sqepae ,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgnz` `iven `ed dfl
df ixd ,xq`p epi` xcpdn wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia`
ezvwn xzedy xcpy lld zia mixaeqe ,ezvwn xzedy xcp
,ezvwn xzed xcpd m` s`y mixaeq i`ny ziae .elek xzed

.xzed `l ea drh `ly dne ,xzed ea drhy wlgd `weec
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קצג
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtmixcp

'éðúî.úåââù éøãð.'ek mpew xn`.äúùå ìëàù øëæðåxaqc ,eqpe` ealc ,xeht

.oaxw mkilr od ixd xn`e mip`z milke` mze` d`x oke :rayp zn`ay

.åàöîðårcei did eli`y .zebby ixcp inp epiid ,eig` e` eia` didy milke`d oze`

did `l - eig` e` eia` didy.oxicn.ïäîò ìëåà äéäù åà.mixg` eig` mre eia` mr

.ïéøúåî ïä à"ùádne ,cala eig`e eia`

mdnry- ezvwn xzedy xcp :ixaqwc .mixeq`

ezvwn xzedy xcp :ixaq d"ae .elek xzed `l

meyxb epiax 'itn k"r .elek xzed -.l"vfîâ'
.íúä ïðú.'ek "xne` xfril` iax" wxtaïéçúåô

.íéáåè íéîéå úåúáùálk lk`i `ly xcp m`y

zxcp melk :jk dhxg el oigzet - dpyd zeni

m` ?miaeh minie zezaya zeprzdl zrc lr

.e`l :xn`i.äðåùàøámipey`x ly c"a eid

h"ie zezay ,minid oze` :mixne`,oixzen -

.'eke.åìåë øúåä.oixzen olekeìëä äáø øîà
.'åë íéãåîd`x m`y ,xnelk .i`w 'ipzn`

od ixd" xn`e ,miapre mip`z milke` mze`

mklek lr mdilr xn`y enk) "oaxw mkilr

`a`y rcei iziid eli` :xn` aeye (oixeq`

ueg mixeq` mklek" xne` iziid mkipia

,ollk `xwirne li`ed ,"`a`n"mklek" xn`c

ied `lc .oixzen en`e eia`e ,mixeq` olek -

izk`e li`ed ,elek xzed ezvwn xzedy xcp

."mklek" xn`c ,i`w `nw exeaicaå÷ìçð àì
.øîåàá àìàmkilr md ixd" llka dlgz

`a`y rcei iziid eli` :xn` aeye ,"oaxw

ipelte ipelt" xne` iziid mkipia`a`e oixeq`

ohxt seqale li`ed ."xzen- "ipelte ipelt"

"edc d"a ixaqwlxzed ezvwn xzedy xcp

xzed xn` `l xwir lk :ixaq y"ae .elek

izk`e li`ed) ,elek xzed ezvwnexeaic``nw

.("mklek" xn`c i`w
ò"ëã
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'éðúî.'eke zebby ixcpm` mpew" oebk ,bbey did excp zryac `cg .ipzw ipeeb ixz

t"r`e ,legl ie`x xcpdy drya bbey didy inp ipzwe .'eke "izizy m` ,izlk`

mpew" xn`c ,xnelk "dzey ip`ye lke` ip`y" ipzwcke ,bbey did `l eitn `viy dryay

dlik`a `xcpc oeikc ,dzye lk`e gkye "meid dzey ip` m`e lke` ip` m` ilr df xkk

,bbey dil ded `zry `idde ,liig `ziinw

mey dlik` dze`a ielz `diy xkfp `ly xnelk

xcp-llk `xcp liig `l.ä"áåel` mixne`

.oixzen el`exzed ezvwn xzedy xcpc meyn

dl`y `la 'it` - oixzene .'nba `zi`ck ,elek

drax` edlekc oiwxt yixa oxn`ck ,xn`w

:`zlinc `nrhe .mkgl dl`y oikixv oi` mixcp

c meyneid eig` e` eia`y rcei did eli`y oeik

xwira drhen f"d ,llkd on o`iven did odnr

yiy lke .eia` lr mlern ezrc did `ly ,xcpd

lhae ,oiey eale eit oi` - zerh xcpd xwira

opira "il zipdp izy` mpew"a d"yne .envrn

t"r` ,`l i`c ,"iqik z` dapby" yexita xn`iy

z` xicdly oeik ,n"n ,jk liaya ezrc didy

la` .xcpd xwira zerh `kil - oiekzp ezy`

ixd - mlern df z` xicdl oiekzp `ly o`k

eil`n lha xcpd.'îâzebby ixcpy myk

.zexzen zebby zereay jk zexzend"de

,ipz :inlyexia `zi` ikde .ixy oifexf zereayc

oifexf zereay jk oixzen oifexf ixcpy myk

oixzen.éëéäax oebk zebby zereay inc

.iq` axe `pdkopigkyn `lc `xninl e`l

edl opigkync ,b"dka `l` zebby zereay

eli`ke ,dil hwp `zeaxl `l` ,'ipznc `inec

`nlra 'ixn`cke .zebby zereay okid cr :xn`

).gk oiyecw,`zeax iede .dreay leblb okid cr :(

dil xn` cge cg lk iq` axe `pdk axc b"r`c

razy`e dil yg `lc oeikc `"cq ,ax xn`n oiad `le ,irhc dixagl-,`id dbby e`l

l"nw ,oixeq` edi zexit xeqi` da dlz i`e.ïðú.'eke h"ie zezaya migzet mzd'ipzn

) "oigzet" 'ta onwl `id.eq"oigzet"c oizipzna eli`e ,eil`n lha xcpd `kdc 'ipzna eli`c ,oiwxtc 'ipznl ynn `inc `l 'ipzn `de .(-zezay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

zg` dpy oiie xya envr lr xq`y iny ,ikd xninl `kil "oigzet" wxta 'ipzna eli`e ,mlern eia`l oeekzp `ly ,xcpd xwira zerh `ki` oizipznac meyn ,`nrh epiide .h"ie-rcei

xcpd xwira zerh `kilc oeik jkld .miaeh minie zezay eilr exariy `ed-did `l oda zeprzdl xeq`y rcei did eli`y gzta ,aeh meie zay ceaka el oigzety `l` ,liig `xcp

`kd dl opiziinc `de .dhxga e` ,xcep-`aiwr 'xe opaxc ediizbelt eda `ilzc ikid ik ,`ilz elek xzed ezvwn xzedy xcpac xnele ,d"ae y"ac ediizbelt iyextl.øîàlkd dax

.xzen eia`e oixeq` oedlek `nlr ilekc `a`n ueg oixeq` mklek xne` iziid 'eke xne`a micenyay oeiky itl ,elek xzed ezvwn xzedy xcp `peeb i`d ik ixwin `lc meynxcpd zr

itl ,ezvwn xzedy xcp df oi` ikd elit` - llkd on eia` `iveny i"tr` ,dligza xn`y ynn oeyld eze`a mixg`d iabl mipey`xd eixac cinrn k"b eiykre "oixeq` mklek" xn`

] "mklek" xne` `ed ixd mixg`d iable ,xcpd zernyna mlern qpkp `l eia`ydlgza [xn`y :i"q.àìipelte ipelt xne` iziid mkipia `a`y rcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp
oixeq`
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'éðúîøkæðå "éúéúL íàå ézIëà íà" ;úBââL éøãð¦§¥§¨¦¨©§¦§¦¨¦¦§¦§©
Iëàå çëLå "äúBL éðàLå IëBà éðàL" .äúLå IëàL¤¨©§¨¨¤£¦¥§¤£¦¤§¨©§¨©
éñék úà äáðbL éI úéðäð ézLà íðB÷" øîà .äúLå§¨¨¨©¨¦§¦¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦
.äáðb àJL òãBðå ,ezkä àJL òãBðå "éða úà äúkäLå§¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ¦©§©¤Ÿ¨§¨
"ïaø÷ íëéIò éøä" øîàå íéðàz ïéIëBà ïúBà äàø̈¨¨§¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

ïä :à"ùá .íéøçà ïänò eéäå ,åéçàå åéáà eàöîðå¯ §¦§§¨¦§¨¦§¨¦¨¤£¥¦¥
íänòM äîe ,íéøzeî¯eJàå eJà :à"äáå .íéøeñà ¨¦©¤¦¨¤£¦¥¨¥

.ïéøzeî'îâïéøzeî úBââL éøãpL íLk :àðz¯Ck ¨¦¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨
î úBââL úBòeáL?úBââL úBòeáL éîã éëéä .úBøze §§¨¨¥¦¨¥§§¨

éëäc àúòeáL :øîà ïéãä ,éñà áøå àðäk áø ïBâk§©¨£¨§©©¦¨¥£©§£¨§¨¦
Iëc .áø øîà éëäc àúòeáL :øîà ïéãäå ,áø øîà£©©§¨¥£©§£¨§¨¦£©©§¨
ïúBà äàø" .òazLéî÷ øétL déLôðc àzòcà ãçå ãç©§©©©§¨§©§¥©¦¨¦§©©¨¨¨
äðBLàøa .è"éáå úBúaLa ïéçúBt :íúä ïðz ."ïéIëBà§¦§©¨¨§¦§©¨¨¦¨
íéîiä Ik øàLe ,íéøzeî íéîiä ïúBà :íéøîBà eéä̈§¦¨©¨¦¨¦§¨¨©¨¦
øzeäL øãð :ãnéIå àáé÷ò éaø àaL ãò ,íéøeñà£¦©¤¨©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©
àëéä Ik ,àîIò éJeëc :äaø øîà .BJk øzeä Búö÷î¦§¨©ª£©©¨§¥¨§¨¨¥¨
øîBà éúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eJéà :øîàc©£©¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦¥

"àaàî õeç ïéøeñà íëJek"¯åéáàå ïéøeñà ïBäJeëc §¤£¦¥©¨§§£¦§¨¦
àaàL òãBé éúééä eJéà :øîBàa àJà e÷Içð àI .øzeî¨Ÿ¤§§¤¨§¥¦¨¦¦¥©¤©¨
."øzeî àaàå ïéøeñà éðBIôe éðBIt" øîBà éúééä íëéðéa¥¥¤¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc mixcp(iying meil)

äðùî
wxtd zligza(:k)`ed iyilyde ,mixzend mixcp drax` epipy

.zebby ixcp mdn zx`an ef dpyn .zebby ixcp
úBââL éøãð:mipte` dyely dpynd d`iane ,cvik ¦§¥§¨

:oey`xd ote`d
ilr df xkk mpew xn`y oebkézìëà íàmeidíàå[m` e`-]éúéúL ¦¨©§¦§¦¨¦¦

,dzy `le lk` `ly xeaq didy meyn ok xcpe ,meidåokn xg`l §
,äúLå ìëàù økæðenke .xcep did `l excp zrya xkef did m`e ¦§©¤¨©§¨¨

xkk mpew xn`y oebk ,zeyrl cizr `edy xaca excp dlz m` ok
ilr eféðàL[ip` m`-]ìëBà,meidéðàLå[ip` m` e`-]äúBL ¤£¦¥§¤£¦¤
,meidåjk xg`çëLexcp z`,äúLå ìëàådf ici lry xkf `le §¨©§¨©§¨¨

milg mpi`e zebby ixcpl miaygp el` mipte` .xkka xq`p `ed
.xkk dze`a xzene llk

:ipyd ote`d
y oebk ,xcpd zaiqa zerh el dzide xcp m`,øîàézLà íðB÷ ¨©¨¦§¦

,éì úéðäðmeyn dxicn `edy yxiteéñék úà äáðbLå ,m` ok ¤¡¥¦¤¨§¨¤¦¦§
meyn dxicn `edy yxitúà äúkäL,éðaåokn xg`làlL òãBð ¤¦§¨¤§¦§©¤Ÿ

ezkä,oad z` -å,oey`xd ote`a,äáðb àlL òãBðrcei did m`e ¦©§©¤Ÿ¨§¨
.zerha dxicd ok m`e ,dxicn did `l dapb `lye dzkd `ly

.llk lg xcpd oi`e ,zebby ixcpl aygp df ote` mbe
:iyilyd ote`d

,xcpd seba zerh dzidykoebkyïúBà äàømiyp` zveaw - ¨¨¨
yíéðàz ïéìëBà,elyéøä øîàåel` mip`zïaø÷ íëéìòmixeq`- §¦§¥¦§¨©£¥£¥¤¨§¨

,oaxwk xcpa mklåokn xg`leàöîðmdy milke`d,åéçàå åéáà §¦§§¨¦§¨¦
eéäåïänòmc` ipa mbíéøçàm`e ,eiaexw mpi`yeia`y rcei did §¨¦¨¤£¥¦

ok m`e ,mxicn did `le ,llkd on m`iven did ,my eig`e
.llk xcpd mdilr lg `le ,zerha xcpd did mdiabl

m`d odnr eidy mixg`d iabl lld ziae i`ny zia ewlgpe
,xcpd lg mdilrïä íéøîBà éànL úéa,eig`e eia` -,íéøzeîäîe ¥©©§¦¥¨¦©

íänòL,mzi` eidy miyp`d x`y -mix`yp,íéøeñàmeyn ¤¦¨¤£¦
.zerh mey el dzid `l mdiably,íéøîBà ìlä úéáeelàå elà- ¥¦¥§¦¥¨¥

,mdnr eidy mixg`d oiae eig`e eia` oia,ïéøzeîmeyn ¨¦
`ed ,ewlga lha xcpdy oeike ,cg` xcpa mxq` dligzny

.elek lhazn

àøîâ
àðz,`ziixaaïéøzeî úBââL éøãpL íLk,epizpyna x`eankCk ¨¨§¥¤¦§¥§¨¨¦¨

úBââL úBòeáLúBøzeî,m` ipelt xkk lk`i `ly raypy oebke §§¨¨
jk xg`e ,lenz` lk` `ly ayg xcpy dryae ,lenz` lk`

.xkka xq`p epi` ,lk`y xkfp
,`xnbd zxxanéîc éëéäly xzidd okid cr -úBââL úBòeáL, ¥¦¨¦§§¨

elit` xaecny ,zx`aneote`a`ny yegl raypd lr didy
,rayidl `le dreh `edïBâkmr didy dyrndáøå àðäk áø §©©£¨§©

,éqà,mieqn dkld xaca ax xaq cvik ewlgpyeïéãämdn cg` - ©¦¨¥
,øîàáø øîà éëäc àúòeáL,ax xn` jky rayp ipixd -ïéãäå ¨©§£¨§¨¦¨©©§¨¥

exiage -,øîàáø øîà éëäc àúòeáLxn` jky rayp ipixd - ¨©§£¨§¨¦¨©©
.axixdy ,dreh `ed `ny yeygl cg`e cg` lk lr didy s`e

,dbbyl aygp df ok it lr s` ,jtidl geha exiagmilez eid m`e
lke` `ly dreay mixne` eidy oebk ,ef dreaya mieqn xeqi`

meyn ,zexita mixq`p eid `l ,jk ax xn` `l m` zexitãç ìëc§¨©
ãçåmdn cg`e cg` lk -déLôðc àzòcà-,xeaq didy dn itl §©©©§¨§©§¥

òazLéî÷ øétLxxazp m` s` okle ,zn`d lr rayp `ed ixd- ©¦¨¦§©©
xq`p epi` ,drhy.zexita

,dpyna epipyïúBà äàømiyp` zveaw -yïéìëBà,ely mip`z ¨¨¨§¦
eia` e`vnp ,okn xg`le ,oaxw mkilr el` mip`z ixd xn`e
zia ewlgpe .eiaexw mpi`y mixg` mc` ipa odnr eide ,eig`e
mix`yp mixg`de mixzen eig`e eia` wx m`d lld ziae i`ny
xzed ezvwn xzedy xcpy meyn mixzen mleky e` ,mxeqi`a

:elek
ezvwn xzedy xcp m`d ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:elek xzed
íúä ïðzonwl dpyna ef oirk zwelgn epipy -(.eq)iabl ,xcpy in §©¨¨

lek`l devn yi zezayay gkye ,mei miyely xya lk`i `ly
,xyaïéçúBtelaceak,íéáBè íéîéáe úBúaLeze` l`ey mkgde §¦§©¨§¨¦¦

m`e ,xcep ziid m`d ,zaya xya lek`l devny rcei ziid eli`
e .el mixizn e`l xne`eéä äðBLàøaminkgd,íéøîBàxg`y ¨¦¨¨§¦

,xcpd z` mkgd xizdyíéîiä ïúBàmiaeh minie zezay - ¨©¨¦
,íéøzeîíéîiä ìk øàLemix`yp ,drh `l mday,íéøeñàzrcke ¨¦§¨¨©¨¦£¦

.elek xzed `l ezvwn xzedy xcpy ,dpyna i`ny ziaàaL ãò©¤¨
,ãnéìå àáé÷ò éaøy,Blk øzeä Búö÷î øzeäL øãðzrcklld zia ©¦£¦¨§¦¥¤¤¤©¦§¨©ª

.dpyna
xcp m`d lld ziae i`ny zia ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:elek xzed ezvwn xzedy
,äaø øîààîìò éleëcmicen ,lld zia oiae i`ny zia oia - ¨©©¨§¥¨§¨

,dpynd ly ote`ayøîàc àëéä ìkel xxazpy xg` m` - ¨¥¨§¨©
,xn` ,mdipia eid eig`e eia`yíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

øîBà éúééäxcpd z`oeyl eze`adligzn izxn`yíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziidy `l`,'àaàî õeç'`ed oicdïBäleëc- £¦¥©¨§§

mip`zdn elk`y miyp`d x`y,øzeî åéáàå ïéøeñàdfy meyn £¦§¨¦¨
z` dpyn epi` mixg`d iabl ixdy ,ezvwn xzedy xcp `xwp `l
it lr s` eia` iable ,dligza xn`y 'oixeq` mklek' oeyld
,'mklek'a llkp `l mlerny xiaqn `ed ixd ,eitlk xcpd lhay
mlern llkp `l eia` ixdy ,exwira zerh `l excpa oi` ,ok m`e
epi`e oey`xd epeyla x`yp ixdy epeyla zerh `le ,'mklek'a

e .edpyne÷ìçð àì,lld ziae i`ny ziaøîBàa àlàxg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eig`e eia`y xxazpyéúééä íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléà¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤¨¦¦

øîBàoeyla xcpd lk z`,dpey,'øzeî àaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¥§¦§¦£¦§©¨¨
did mdipia eia`y rcei did m`y eiykr xne` `edy oeikny

sqepae ,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgnz` `iven `ed dfl
df ixd ,xq`p epi` xcpdn wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia`
ezvwn xzedy xcpy lld zia mixaeqe ,ezvwn xzedy xcp
,ezvwn xzed xcpd m` s`y mixaeq i`ny ziae .elek xzed

.xzed `l ea drh `ly dne ,xzed ea drhy wlgd `weec
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ב( מה שהזכרתי במכתבי אודות קו השלישי דגמ"ח, הנה נוסף על שלימות הענין נוגע גם בתוכן 

מכתבי כו', כי הרי העסק בהפצת המעינות חוצה ובכלל בהשפעה על הזולת ה"ז ענין דגמ"ח.

ג( נהניתי ממ"ש אשר ממשיך באמירת השיעורים בישיבת... ות"ח אשר כותב שנתעורר יותר 

רוח הלימוד מאשר בזמן העבר, ובודאי מצדו הוא מוסיף גם בענינים דיראת שמים, כיון שזקוק הוא 

ביותר עתה למרז"ל )ברכות ו, ב( כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, וה"ה בלימוד התורה, 

ובפרט לרבים.

הבשך בהעבוד הקודם

אגרות קודש

הבשך מעבוד המא 



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc mixcp(iyiy meil)

àáøåwlgpe,øîààîìò éleëclld zia oiae i`ny zia oia - §¨¨¨©§¥¨§¨
y ,mixaeqøîàc àëéä ìkeia`y el rcepy xg` xn`y dxwna - ¨¥¨§¨©

,mdipia didíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàoeyl xne` iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤
`l` ,'mixeq` mklek'øîBà éúééäoeylàaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨

,'øzeîy oicd,ïéøzeî ílekdid m`y eiykr xne` `edy oeikny ¨¨¨¦
,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgn did mdipia eia`y rcei
wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia` z` `iven `ed dfl sqepae
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp df ixd ,xq`p epi` xcpdn

e .eleke÷ìçð àìlld zia mr i`ny ziaøîBàa àlàrcepy xg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eia`y el,íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàdpyn iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

`l` ,izxcp eay oeyld z`øîBà éúééäoeyl eze`aíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziide,'àaàî õeç'xzei mikled m`d ewlgp dfae £¦¥©¨

`ed el` milnae ,'oixeq` mklek' xne`y exeaic zligz xg`
xcp o`k oi`e ,dligza xn`y dnn ea xfeg epi`e ,eixac cinrn
eixac cinrn `ed exeaic zligza ixdy ,llk ezvwn xzedy
`edy exeaic seq xg` xzei mikledy e` ,ixnbl mipey`xd
xn`y dnn eixac dpyn `ed el` milnae ,'`a`n ueg' siqen

.elek xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yie ,dligza
y mrhdeéànL úéa,exeaic zligz xg` xzei mikledy mixaeq ¥©©

y meynøéàî éaøk dì éøáñøîàcdxenz zkqna dpyna,(:dk) ¨§¥¨§©¦¥¦§¨©
,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzy mewn lkaymixne`

ì ñBôzïBLàø ïBL,zligza md mc` ly eixac xwiry meyn §¨¦
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,exeaic
md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
xn`y milnae ,eixac zligz z` xzei ze`xl yi eixac zligza
,xcpy drya xn`y dnn ea xfeg epi` `ed `ld eixac zligza
xnel jiynn `ed ixdy ,ezvwn xzed xcpdy aygp df oi` okle
ok m`e ,df oeyl llka epi` eia`y dlbn wxe ,xcpy oeyld enk
xn`y oeik ,xzen eia` ok it lr s`e .xcpd lk z` lhal daiq oi`
mikledy s`e ,xicdl oeekzd `l eze`y xeaicd seqa yxetna
,miiw `ed mb xeaicd seq mewn lkn ,eixac zligz xg` xzei

.xeaicd zligz z` xzeq epi` ixdyìlä úéáemikledy mixaeq ¥¦¥
d seq xg` xzeiy meyn ,'`a`n ueg' xn`y xeaicéaøk dì éøáñ̈§¥¨§©¦

øîàc éñBé(my),ñtúð íãà åéøác øîâaseq xg` mikledy- ¥§¨©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
okle ,exeaic seqa md mc` ly eixac xwiry meyn ,xeaicd
seq xg` wx mikled ,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzyk
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,xeaicd
seqa md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
`ede ,'`a`n ueg' xne`y xeaicd seq z` xzei mi`ex ,exeaic
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ok m`e ,eixac dpyn

.elek
lirl d`aedy dpynd jyndn `ax zhiy lr dywn `xnbd

(:dk)xzed ezvwn xzedy xcp m`d opaxe `aiwr iax ewlgpy
:elek

àáøì àtt áø déáéúéà,`ax zhiy lr `tt ax dywd -dpyndn ¥¦¥©¨¨§¨¨
onwl(.eq)zx`anyãöékote` dfi`a -àáé÷ò éaø øîàyøãð ¥©¨©©¦£¦¨¤¤

,Blek øzeä Búö÷î øzeäLxn`y oebkmiyp` zveawlíðB÷ ¤©¦§¨©¨
,íëleëì äðäð éðéàLjk xg`eïäî ãçà øzeäe` ,mkg ici lr ¤¥¦¤¡¤§§¤©¤¨¥¤

,eia` did cg` eze`y xxazdyy `ed oicd,ílek eøzeämeyn §¨
mpew xn` m` la` ,elek xzed ezvwn xzedy xcpyäðäð éðéàL¤¥¦¤¡¤

,äæìå äæì àìm`,ílek eøzeä ïBLàøä øzeäm` la`øzeä Ÿ¨¤§¨¤©¨¦§¨©
,ïBøçàäwxïleëå øzeî ïBøçàämix`yp.ïéøeñàdpyndn rnyne ¨©£¨©£¨§¨£¦

ly `yixa oiae ,mlek exzed mdn cg` xzed m`y `yixa oiay
iax zrcl wx edf ,mlek exzed oey`xd xzed m`y `tiqd
lr miwlegd opaxl la` ,epizpynay lld ziak xaeqd `aiwr
,elek xzed `l ,epizpynay i`ny ziak mixaeqe `aiwr iax
zx`an df lre ,'`aiwr iax xn` cvik' dligzn dpynd ixdy

e .''eke mpew'äaøì àîìLad daxk x`ap m` -i`ny ziay xaeq ¦§¨¨§©¨
oaen ,dligza xn`y dnn epeyl z` dpiyyk ewlgp lld ziae
exzedy xaeq `aiwr iax wx `tiqd ly `yixae `yixa recn
`l oexg`d xzed m` `aiwr iaxl s` `tiqd ly `tiqae ,mlek

daxy xnel xyt`y oeik ,mlek exzed,dì íé÷BîàLéøì- ¦¨§¥¨
,`tiqd ly `yixd z`e `yixd z` cinrnepeyl dpiyy dxwna

xn`yk zxacny `yixd z` ,epiidc ,dligza xn`y dnn
,'mklekl dpdp ipi`y mpew' oeyl dligzacinrdl dax leki

ote`aøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,mdn cg` xiznyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdldpdp ipi`y mpew' dligznäæì̈¤

,'äæìå`tiqd ly `yixd z` okempew' dligza xn`yk zxacny §¨¤
,'dfle dfl `l dpdp ipi`y,exeaic dpyna cinrdl dax leki

rcei iziid eli` xne` oey`xd z` xiznyk eiykry oebke
ueg mklekl dpdp ipi`y mpew' xne` iziid exizdl dvx`y
eixac silgdy oeiky `aiwr iax xaeq el` mixwn ipyae ,'ipeltn
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ,dligza xn`y dnn
xzedy xcp mixne` `l eixac silgdy s`y mixaeq opaxe ,elek

.elek xzed ezvwnåd z`àôéñxzed m`y epipyy ,`tiqd ly §¥¨
dax itl cinrdl yi ,mlek exzed `l oexg`d,eixac cinrna

ote`ae ,'mklek' oeyl dligzn xn`y oebkøîàcxfegyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb ,ea

dpdp ipi`y mpew' oeyl eze`a,'íëleëìeixac silgn epi`y oeike §§¤
.elek xzed `l `aiwr iaxl s`

Cãéãì àlài`ny zial s` eixac silgnay ,[`ax-] jzhiy itl - ¤¨§¦¨
,elek xzedàLéø àîìLam`e mklekl dpdp ipi`y mpew xn`y - ¦§¨¨¥¨

miwleg opax recn xiaqdl xyt` ,mlek exzed mdn cg` xzed
,dfa `aiwr iax lr`edy xnel yiy meyndì íé÷Bîdcinrn - ¦¨

dxwnaøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,ea xfegy drya eiykr §¨©
dpdp ipi`y mpew xne` iziid ,mdn cg` xizdlíëleëìueg §§¤

,ipeltnseq z` xwira miqtezy lld ziak xaeq `aiwr iaxe
,eixac silgny aygp `ed okle ,'ipeltn ueg' xn`y epeyl

edy xcp mixne`e,elek xzed ezvwn xzziak mixaeq opax la`
aygp `ed ok m`e ,epeyl zligz z` xwirl miqtezy i`ny

,elek xzed ezvwn xzed mixne` `le eixac cinrnl
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ד( מ"ש אודות כח הזכרון שלו שנדמה לו שנחלק בזמן האחרון, הנה ידוע ההנהגה בזה ללמוד 

במקום שלבו חפץ, וכשמרגיש שמתייגע ונחלש כח עיונו, להחליף הלימוד ללימוד סוגיא אחרת או ענין 

אחר, ומהסגולות בזה ללמוד משניות בעל פה, וכנ"ל מבלי לייגע, וכמ"ש וקובץ על יד ירבה, ומהנכון 

לדעת המאמר והדרת פני זקן בלקו"ת סוף פ' קדושים ג"כ בעל פה.

הבשך מעבוד המא 

הבשך בהעבוד הקודם

אגרות קודש

oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtmixcp
.ò"ëãrcei iziid eli` :xn` aeye "oaxw mkilr df ixd" llka dlgz xne`a ewlgp `l

- ohxt seqale li`ed ,"xzen `a`e oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid mkipia `a`y

b"dkc ecen y"a elit`.elek xzed - exeac jeza ezvwn xzede li`ed ,.å÷ìçð àì`l`

xn`c ,llk xcdc."`a`n ueg mixeq` mklek"úéáãñåôú øîàã î"øë äì éøáñ éàîù
.ïåùàø ïåùìxn`c ,`aex `edd xza opilf`c

'ixn` `le ,"oixeq` mklek"xzedynezvwn

.elek xzedøîâá øîàã éñåé éáøë äì éøáñ ä"áå
.ñôúð íãà åéøáãexeac jeznc ."ueg" xn`c

.elek xzed - "`a`n ueg" xn`c ,ezvwn xzed

.åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãð ò"ø øîà ãöéëedfc

,elek xzed `l :ixn`c ,dilr opax ibilte ,d"ak

.i`ny ziak epiidc.äæìå äæì äðäð éðéàù.ohxty

.ïìåë åøúåä.onwl `ziixaa yxtn.äáøì àîìùá
"mklek"ac xn`cipelt"a `l` ,ibilt `l

uxznc ,`ziixa jd dil `iyw `l - "ipeltedl

x :`yix ipzwc .`yixk `tiqe `tiqk `yixl'

`kida ixiin - olek exzed xne` `aiwr,hxtc

,"mklek"a `le ,"dfle dfl dpdp ipi`y" xn`y

xn`c `ed r"xed"akewlgp `l :xn`wc epiide .

iziid"a `l``a`e oixeq` ipelte ipelt xne`

.y"ak ixaqwc ,r"xc dilr opax ibilte ,"xzen

dl iwen - oixeq` olek :ipzw `tiqc `tiqe

mklek"ac ,`id lkd ixace ,"mklek" xn`c

ilekc 'ixn`ck ,opaxe r"x ibilt `l "mixeq`

.oixeq` olek - "mklek" xn`wc `kid `nlr

- olek exzed oey`xd xzed :ipzc `yixc `tiq `zyde`tiqc `tiql `l` wiic `l

.xn`wck.êãéãì àìà.`ziixal dl opinwen ikid - ibilt "mklek"a xn`c `axlàîìùá
.àùéøx xn`c ,ipzwc.dilr opax ibiltc ,olek exzed odn cg` xzed :`aiwr 'äì íé÷åî

.íëìåë øîà÷ãx ipzwck `l` wit` `le.d"ak `aiwr 'xc dilr opax ibilte ,'eke `aiwr '
àìà
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ïéøåñà.xzen `a`ed"ae ,elek xzed ezvwn xzedy xcp edl zilc ,opaxk - y"a

k"b ipixg` iable ,a`d iabl xenb zerh `ki`c `cg ;izxz `ki` `kdc oeikc .r"xk -

did `l mixg`d 'it` - mdipia eia`y rcei did eli`y xne` `edy ,oeyla zerh yi

dixnink rbx 'it` eixacn oaen `diy citwn didy itl ,oxq`y oeyl eze`a oze` xqe`

xne` `ed jkitle ,xeqi`d llka `a` `diy

"ipelte ipelt" `l` "mklek" xne` did `ly

,eia` iabl xenb zerh epiidc ,izxz `ki`c oeike

ikc d"al l"q - mixg`d iabl oeyla zerhe

elek xzed ezvwn xzedy xcp ixwin `peeb i`d.

àáøårcei iziid eli` xne`a micen lkd xn`

oixeq` 'elte ipelt xne` iziid mkipia `a`y

.mixzen olek xzen `a`e,izxz `ki`c ,xnelk

lkc ecen inp y"ac `axl l"qc .`pyixtcke

inp xzed - ezvwn xzed xninl jiiyc `kid

elek.àìrcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp

ueg oixeq` mklek xne` iziid mkipia `a`y

oeyl qetz xn`c n"xk dl ixaq y"a `a` on

.oey`xepeyl cinrna ediizbelt `axl l"qc

,n"xk dl ixaqc meyn y"ac ediinrhe .oey`xd

) xn`c:dk dxenzxfge "dler zxenz f"d" iab (

"minly zxenz ef ixd" xn`e-oeyl qetz

minly da oi`e dler zxenz `id ixde ,oey`x

xnbay ,minly zxenz ef ixdc l"q iqei 'xe .llk

xn`c ,n"xk dl ixaq y"ae .qtzp mc` eixac

,eixac zlgzac oeik ,jkld .oey`x oeyl qetz

gza oxn`y enk od ixd "mixeq` mklek" epiidcxne`y eixac xnbay it lr s` ,dli

mipey`xd eixaca zerh ieyn "`a` on ueg"-mc` ly exeac xwirc ,ikda opictw `l

oexg`d exac xzeq oey`xd exacyk mzdc ikid ikc .eixac zlgz `ed-oiyyeg oi`

epiidc ,oexg`d exacy s`y inp `kd ,"minly zxenz" epiidc ,llk seqa xn`c dnl

ol `xiaqc oeik n"n ,x`an `l` oey`xd exac xzeq epi`y itl ,miiw "`a` on ueg"

oey`x oeyl oiqtez df z` df oixzeqac-zlgzn xwir miyer k"b oixzeq oi`ya

xcpd zligza xn`y dn mr mikqn exeac zlgzy oeike .exeac-dl ixaq d"ae .xcpd llka did `l mlerl eia`c ,llk ezvwn xzed `kd `kile ,mixg`d iabl miiwzn

df z` df eixac oixzeqykc xn`c ,iqei 'xk-oixzeq oi`yk ,inp `kde .eixac xnb xg` oikled-`vnpe ,"`a` on ueg" xn`y dn epiidc ,eixac xnbn xwir zeyrl yiy

ezvwn lhay oeike ,zerh xcpa yiy-elek lha.äéáéúéà.'eke `axl `tt axàîìùá.mklekl xn`c `tiqe dfle dfl xn`c `yixl dl iwen daxl,xnelk

xn`y ,hwp `ziinw `aac meyne ,mipey`xd eixac dpWnA i`nw iaa ixzl edl iwen daxl `nlya :eyexit ikde ,`ziixza `aa opixw "`tiq"e ,i`nw iaa ixz ixw "`yix"¦§©¤

meyne ,"dfle dfl" xne` did dlgzn ok rcei did eli`y xne` ,mdipia eia`y rceiy `zydc ,xnelk ."dfle dfl" xn`y dl iwenc xn`w - "mklekl dpdp ip`y" dlgza

,`ed dpWnA - "dfle dfl dpdp ipi`y"c inp `zrivne .mixg`d iabl oeyla zerhe ,a`d iabl zerh :izxz `ki`c oeik ,olek exzed - odn cg` xzed `aiwr 'xl ikd¦§©¤

dfl" dlgza xn`c ixiin `zrivnae ,"dfle dfl" xne` did rcei did eli`y xnel dpyn `ed eiykre "mklekl" dlgza xn` `yixac ,oey`xd on jtd `ed iepydy `l`

ictwc iypi` `ki`c .ixwin iepye ,ied `citw inp `peeb i`d ikc ol rnynwe ,"`a` on ueg mklek" xne` did mkipia `a`y rcei did eli`y xnel dpyn eiykre "dfle

dfl" xnel `le ,mdipia eia`yk "mklek" xnel ,`kti` ictwc iypi` `ki`e .rbx elit` xcpd llka llkp mdia` `di `ly ick "dfle dfl" xnel mdipia eia`y oirceiyk

,k"b eia` z` xikfi seqaly xeaq `diy xyt` "dfle dfl" xne`e ligzn `edy rneyy iny ,eia` z` hexti `ly x`al daxd xg`n "dfle dfl" xne`y iny itl ,"dfle

ied hxtl llkn dpynac ol rnynw `ziixac `nw `aa ,jkld .llkp eia` oi`y xzl`l x`aiy ick "mklek" oeyla mixg`d xiciy eia` ceakl xgea `ed jkitle,iepy

,oey`xd xzede ,ied iepy inp `peeb i`d ikc "mklekl" xn` eiykre "dfle dfl" dlgza xn`y epiidc ,llkl hxtn dpynac ol rnynw `zrivn .elek xzed ezvwn xzedyke

."dfle dfl" seqale dlgza xn`c ,inp i` .seqa oia dlgza oia "mklekl" xn`c - oixeq` oleke xzen oexg`d ,oexg`d xzed :ipzwc `tiqe .olek exzed - odn cg` ,xnelk

`l` ,`wec e`l oexg`e oey`xc c"qw `zyde .oixeq` oleke xzen oexg`d - odn cg`d ,xnelk ,oexg`d xzedc ipzw ikd meyne .cg` lkd - eixac cinrn `edy oeikc
cg`
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc mixcp(iyiy meil)

àáøåwlgpe,øîààîìò éleëclld zia oiae i`ny zia oia - §¨¨¨©§¥¨§¨
y ,mixaeqøîàc àëéä ìkeia`y el rcepy xg` xn`y dxwna - ¨¥¨§¨©

,mdipia didíëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàoeyl xne` iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤
`l` ,'mixeq` mklek'øîBà éúééäoeylàaàå ïéøeñà éðBìôe éðBìt' ¨¦¦¥§¦§¦£¦§©¨

,'øzeîy oicd,ïéøzeî ílekdid m`y eiykr xne` `edy oeikny ¨¨¨¦
,'ipelte ipelt' xne`e eixac silgn did mdipia eia`y rcei
wlg `edy eia` ok m`e ,xcpd on eia` z` `iven `ed dfl sqepae
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp df ixd ,xq`p epi` xcpdn

e .eleke÷ìçð àìlld zia mr i`ny ziaøîBàa àlàrcepy xg` Ÿ¤§§¤¨§¥
,mdipia eia`y el,íëéðéa àaàL òãBé éúééä eléàdpyn iziid `l ¦¨¦¦¥©¤©¨¥¥¤

`l` ,izxcp eay oeyld z`øîBà éúééäoeyl eze`aíëlek' ¨¦¦¥§¤
,'ïéøeñàsiqen iziide,'àaàî õeç'xzei mikled m`d ewlgp dfae £¦¥©¨

`ed el` milnae ,'oixeq` mklek' xne`y exeaic zligz xg`
xcp o`k oi`e ,dligza xn`y dnn ea xfeg epi`e ,eixac cinrn
eixac cinrn `ed exeaic zligza ixdy ,llk ezvwn xzedy
`edy exeaic seq xg` xzei mikledy e` ,ixnbl mipey`xd
xn`y dnn eixac dpyn `ed el` milnae ,'`a`n ueg' siqen

.elek xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yie ,dligza
y mrhdeéànL úéa,exeaic zligz xg` xzei mikledy mixaeq ¥©©

y meynøéàî éaøk dì éøáñøîàcdxenz zkqna dpyna,(:dk) ¨§¥¨§©¦¥¦§¨©
,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzy mewn lkaymixne`

ì ñBôzïBLàø ïBL,zligza md mc` ly eixac xwiry meyn §¨¦
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,exeaic
md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
xn`y milnae ,eixac zligz z` xzei ze`xl yi eixac zligza
,xcpy drya xn`y dnn ea xfeg epi` `ed `ld eixac zligza
xnel jiynn `ed ixdy ,ezvwn xzed xcpdy aygp df oi` okle
ok m`e ,df oeyl llka epi` eia`y dlbn wxe ,xcpy oeyld enk
xn`y oeik ,xzen eia` ok it lr s`e .xcpd lk z` lhal daiq oi`
mikledy s`e ,xicdl oeekzd `l eze`y xeaicd seqa yxetna
,miiw `ed mb xeaicd seq mewn lkn ,eixac zligz xg` xzei

.xeaicd zligz z` xzeq epi` ixdyìlä úéáemikledy mixaeq ¥¦¥
d seq xg` xzeiy meyn ,'`a`n ueg' xn`y xeaicéaøk dì éøáñ̈§¥¨§©¦

øîàc éñBé(my),ñtúð íãà åéøác øîâaseq xg` mikledy- ¥§¨©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
okle ,exeaic seqa md mc` ly eixac xwiry meyn ,xeaicd
seq xg` wx mikled ,xeaicd seq z` xzeq xeaicd zligzyk
xeaicd seql xeaicd zligz oia dxizq oi` o`ky s`e ,xeaicd
seqa md mc` ly eixac xwiry oeik mewn lkn ,miniiw mdipye
`ede ,'`a`n ueg' xne`y xeaicd seq z` xzei mi`ex ,exeaic
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ok m`e ,eixac dpyn

.elek
lirl d`aedy dpynd jyndn `ax zhiy lr dywn `xnbd

(:dk)xzed ezvwn xzedy xcp m`d opaxe `aiwr iax ewlgpy
:elek

àáøì àtt áø déáéúéà,`ax zhiy lr `tt ax dywd -dpyndn ¥¦¥©¨¨§¨¨
onwl(.eq)zx`anyãöékote` dfi`a -àáé÷ò éaø øîàyøãð ¥©¨©©¦£¦¨¤¤

,Blek øzeä Búö÷î øzeäLxn`y oebkmiyp` zveawlíðB÷ ¤©¦§¨©¨
,íëleëì äðäð éðéàLjk xg`eïäî ãçà øzeäe` ,mkg ici lr ¤¥¦¤¡¤§§¤©¤¨¥¤

,eia` did cg` eze`y xxazdyy `ed oicd,ílek eøzeämeyn §¨
mpew xn` m` la` ,elek xzed ezvwn xzedy xcpyäðäð éðéàL¤¥¦¤¡¤

,äæìå äæì àìm`,ílek eøzeä ïBLàøä øzeäm` la`øzeä Ÿ¨¤§¨¤©¨¦§¨©
,ïBøçàäwxïleëå øzeî ïBøçàämix`yp.ïéøeñàdpyndn rnyne ¨©£¨©£¨§¨£¦

ly `yixa oiae ,mlek exzed mdn cg` xzed m`y `yixa oiay
iax zrcl wx edf ,mlek exzed oey`xd xzed m`y `tiqd
lr miwlegd opaxl la` ,epizpynay lld ziak xaeqd `aiwr
,elek xzed `l ,epizpynay i`ny ziak mixaeqe `aiwr iax
zx`an df lre ,'`aiwr iax xn` cvik' dligzn dpynd ixdy

e .''eke mpew'äaøì àîìLad daxk x`ap m` -i`ny ziay xaeq ¦§¨¨§©¨
oaen ,dligza xn`y dnn epeyl z` dpiyyk ewlgp lld ziae
exzedy xaeq `aiwr iax wx `tiqd ly `yixae `yixa recn
`l oexg`d xzed m` `aiwr iaxl s` `tiqd ly `tiqae ,mlek

daxy xnel xyt`y oeik ,mlek exzed,dì íé÷BîàLéøì- ¦¨§¥¨
,`tiqd ly `yixd z`e `yixd z` cinrnepeyl dpiyy dxwna

xn`yk zxacny `yixd z` ,epiidc ,dligza xn`y dnn
,'mklekl dpdp ipi`y mpew' oeyl dligzacinrdl dax leki

ote`aøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,mdn cg` xiznyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdldpdp ipi`y mpew' dligznäæì̈¤

,'äæìå`tiqd ly `yixd z` okempew' dligza xn`yk zxacny §¨¤
,'dfle dfl `l dpdp ipi`y,exeaic dpyna cinrdl dax leki

rcei iziid eli` xne` oey`xd z` xiznyk eiykry oebke
ueg mklekl dpdp ipi`y mpew' xne` iziid exizdl dvx`y
eixac silgdy oeiky `aiwr iax xaeq el` mixwn ipyae ,'ipeltn
xzed `linne ,ezvwn xzedy xcp o`k yi ,dligza xn`y dnn
xzedy xcp mixne` `l eixac silgdy s`y mixaeq opaxe ,elek

.elek xzed ezvwnåd z`àôéñxzed m`y epipyy ,`tiqd ly §¥¨
dax itl cinrdl yi ,mlek exzed `l oexg`d,eixac cinrna

ote`ae ,'mklek' oeyl dligzn xn`y oebkøîàcxfegyk eiykr §¨©
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb ,ea

dpdp ipi`y mpew' oeyl eze`a,'íëleëìeixac silgn epi`y oeike §§¤
.elek xzed `l `aiwr iaxl s`

Cãéãì àlài`ny zial s` eixac silgnay ,[`ax-] jzhiy itl - ¤¨§¦¨
,elek xzedàLéø àîìLam`e mklekl dpdp ipi`y mpew xn`y - ¦§¨¨¥¨

miwleg opax recn xiaqdl xyt` ,mlek exzed mdn cg` xzed
,dfa `aiwr iax lr`edy xnel yiy meyndì íé÷Bîdcinrn - ¦¨

dxwnaøîàcdvx`y rcei iziid eli` ,ea xfegy drya eiykr §¨©
dpdp ipi`y mpew xne` iziid ,mdn cg` xizdlíëleëìueg §§¤

,ipeltnseq z` xwira miqtezy lld ziak xaeq `aiwr iaxe
,eixac silgny aygp `ed okle ,'ipeltn ueg' xn`y epeyl

edy xcp mixne`e,elek xzed ezvwn xzziak mixaeq opax la`
aygp `ed ok m`e ,epeyl zligz z` xwirl miqtezy i`ny

,elek xzed ezvwn xzed mixne` `le eixac cinrnl
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הבשך מעבוד המא 

oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtmixcp
.ò"ëãrcei iziid eli` :xn` aeye "oaxw mkilr df ixd" llka dlgz xne`a ewlgp `l

- ohxt seqale li`ed ,"xzen `a`e oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid mkipia `a`y

b"dkc ecen y"a elit`.elek xzed - exeac jeza ezvwn xzede li`ed ,.å÷ìçð àì`l`

xn`c ,llk xcdc."`a`n ueg mixeq` mklek"úéáãñåôú øîàã î"øë äì éøáñ éàîù
.ïåùàø ïåùìxn`c ,`aex `edd xza opilf`c

'ixn` `le ,"oixeq` mklek"xzedynezvwn

.elek xzedøîâá øîàã éñåé éáøë äì éøáñ ä"áå
.ñôúð íãà åéøáãexeac jeznc ."ueg" xn`c

.elek xzed - "`a`n ueg" xn`c ,ezvwn xzed

.åìåë øúåä åúö÷î øúåäù øãð ò"ø øîà ãöéëedfc

,elek xzed `l :ixn`c ,dilr opax ibilte ,d"ak

.i`ny ziak epiidc.äæìå äæì äðäð éðéàù.ohxty

.ïìåë åøúåä.onwl `ziixaa yxtn.äáøì àîìùá
"mklek"ac xn`cipelt"a `l` ,ibilt `l

uxznc ,`ziixa jd dil `iyw `l - "ipeltedl

x :`yix ipzwc .`yixk `tiqe `tiqk `yixl'

`kida ixiin - olek exzed xne` `aiwr,hxtc

,"mklek"a `le ,"dfle dfl dpdp ipi`y" xn`y

xn`c `ed r"xed"akewlgp `l :xn`wc epiide .

iziid"a `l``a`e oixeq` ipelte ipelt xne`

.y"ak ixaqwc ,r"xc dilr opax ibilte ,"xzen

dl iwen - oixeq` olek :ipzw `tiqc `tiqe

mklek"ac ,`id lkd ixace ,"mklek" xn`c

ilekc 'ixn`ck ,opaxe r"x ibilt `l "mixeq`

.oixeq` olek - "mklek" xn`wc `kid `nlr

- olek exzed oey`xd xzed :ipzc `yixc `tiq `zyde`tiqc `tiql `l` wiic `l

.xn`wck.êãéãì àìà.`ziixal dl opinwen ikid - ibilt "mklek"a xn`c `axlàîìùá
.àùéøx xn`c ,ipzwc.dilr opax ibiltc ,olek exzed odn cg` xzed :`aiwr 'äì íé÷åî

.íëìåë øîà÷ãx ipzwck `l` wit` `le.d"ak `aiwr 'xc dilr opax ibilte ,'eke `aiwr '
àìà
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ïéøåñà.xzen `a`ed"ae ,elek xzed ezvwn xzedy xcp edl zilc ,opaxk - y"a

k"b ipixg` iable ,a`d iabl xenb zerh `ki`c `cg ;izxz `ki` `kdc oeikc .r"xk -

did `l mixg`d 'it` - mdipia eia`y rcei did eli`y xne` `edy ,oeyla zerh yi

dixnink rbx 'it` eixacn oaen `diy citwn didy itl ,oxq`y oeyl eze`a oze` xqe`

xne` `ed jkitle ,xeqi`d llka `a` `diy

"ipelte ipelt" `l` "mklek" xne` did `ly

,eia` iabl xenb zerh epiidc ,izxz `ki`c oeike

ikc d"al l"q - mixg`d iabl oeyla zerhe

elek xzed ezvwn xzedy xcp ixwin `peeb i`d.

àáøårcei iziid eli` xne`a micen lkd xn`

oixeq` 'elte ipelt xne` iziid mkipia `a`y

.mixzen olek xzen `a`e,izxz `ki`c ,xnelk

lkc ecen inp y"ac `axl l"qc .`pyixtcke

inp xzed - ezvwn xzed xninl jiiyc `kid

elek.àìrcei iziid eli` xne`a `l` ewlgp

ueg oixeq` mklek xne` iziid mkipia `a`y

oeyl qetz xn`c n"xk dl ixaq y"a `a` on

.oey`xepeyl cinrna ediizbelt `axl l"qc

,n"xk dl ixaqc meyn y"ac ediinrhe .oey`xd

) xn`c:dk dxenzxfge "dler zxenz f"d" iab (

"minly zxenz ef ixd" xn`e-oeyl qetz

minly da oi`e dler zxenz `id ixde ,oey`x

xnbay ,minly zxenz ef ixdc l"q iqei 'xe .llk

xn`c ,n"xk dl ixaq y"ae .qtzp mc` eixac

,eixac zlgzac oeik ,jkld .oey`x oeyl qetz

gza oxn`y enk od ixd "mixeq` mklek" epiidcxne`y eixac xnbay it lr s` ,dli

mipey`xd eixaca zerh ieyn "`a` on ueg"-mc` ly exeac xwirc ,ikda opictw `l

oexg`d exac xzeq oey`xd exacyk mzdc ikid ikc .eixac zlgz `ed-oiyyeg oi`

epiidc ,oexg`d exacy s`y inp `kd ,"minly zxenz" epiidc ,llk seqa xn`c dnl

ol `xiaqc oeik n"n ,x`an `l` oey`xd exac xzeq epi`y itl ,miiw "`a` on ueg"

oey`x oeyl oiqtez df z` df oixzeqac-zlgzn xwir miyer k"b oixzeq oi`ya

xcpd zligza xn`y dn mr mikqn exeac zlgzy oeike .exeac-dl ixaq d"ae .xcpd llka did `l mlerl eia`c ,llk ezvwn xzed `kd `kile ,mixg`d iabl miiwzn

df z` df eixac oixzeqykc xn`c ,iqei 'xk-oixzeq oi`yk ,inp `kde .eixac xnb xg` oikled-`vnpe ,"`a` on ueg" xn`y dn epiidc ,eixac xnbn xwir zeyrl yiy

ezvwn lhay oeike ,zerh xcpa yiy-elek lha.äéáéúéà.'eke `axl `tt axàîìùá.mklekl xn`c `tiqe dfle dfl xn`c `yixl dl iwen daxl,xnelk

xn`y ,hwp `ziinw `aac meyne ,mipey`xd eixac dpWnA i`nw iaa ixzl edl iwen daxl `nlya :eyexit ikde ,`ziixza `aa opixw "`tiq"e ,i`nw iaa ixz ixw "`yix"¦§©¤

meyne ,"dfle dfl" xne` did dlgzn ok rcei did eli`y xne` ,mdipia eia`y rceiy `zydc ,xnelk ."dfle dfl" xn`y dl iwenc xn`w - "mklekl dpdp ip`y" dlgza

,`ed dpWnA - "dfle dfl dpdp ipi`y"c inp `zrivne .mixg`d iabl oeyla zerhe ,a`d iabl zerh :izxz `ki`c oeik ,olek exzed - odn cg` xzed `aiwr 'xl ikd¦§©¤

dfl" dlgza xn`c ixiin `zrivnae ,"dfle dfl" xne` did rcei did eli`y xnel dpyn `ed eiykre "mklekl" dlgza xn` `yixac ,oey`xd on jtd `ed iepydy `l`

ictwc iypi` `ki`c .ixwin iepye ,ied `citw inp `peeb i`d ikc ol rnynwe ,"`a` on ueg mklek" xne` did mkipia `a`y rcei did eli`y xnel dpyn eiykre "dfle

dfl" xnel `le ,mdipia eia`yk "mklek" xnel ,`kti` ictwc iypi` `ki`e .rbx elit` xcpd llka llkp mdia` `di `ly ick "dfle dfl" xnel mdipia eia`y oirceiyk

,k"b eia` z` xikfi seqaly xeaq `diy xyt` "dfle dfl" xne`e ligzn `edy rneyy iny ,eia` z` hexti `ly x`al daxd xg`n "dfle dfl" xne`y iny itl ,"dfle

ied hxtl llkn dpynac ol rnynw `ziixac `nw `aa ,jkld .llkp eia` oi`y xzl`l x`aiy ick "mklek" oeyla mixg`d xiciy eia` ceakl xgea `ed jkitle,iepy

,oey`xd xzede ,ied iepy inp `peeb i`d ikc "mklekl" xn` eiykre "dfle dfl" dlgza xn`y epiidc ,llkl hxtn dpynac ol rnynw `zrivn .elek xzed ezvwn xzedyke

."dfle dfl" seqale dlgza xn`c ,inp i` .seqa oia dlgza oia "mklekl" xn`c - oixeq` oleke xzen oexg`d ,oexg`d xzed :ipzwc `tiqe .olek exzed - odn cg` ,xnelk

`l` ,`wec e`l oexg`e oey`xc c"qw `zyde .oixeq` oleke xzen oexg`d - odn cg`d ,xnelk ,oexg`d xzedc ipzw ikd meyne .cg` lkd - eixac cinrn `edy oeikc
cg`
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נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

ה( להודעתו מיום הולדת שלו, - ובודאי נהג במנהגי יום הולדת, בעלי' לתורה )ואם חל ביום 

שאין בו קרה"ת, אזי בש"ק שלפניו(, בנתינת צדקה לפני התפלה )כשחל בימות החול, ואם חל בש"ק, 

ושמירת  החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת  נוסף  שיעור  ובלימוד  הולדת(,  יום  שלפני  ביום  אז  יו"ט, 

שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא של אותו היום, - הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' 

שנת הצלחה אצלו בלימדו התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה.

הבשך בהעבוד הקודם

אגרות קודש



קצו
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtmixcp

.àôéñ àìàiaxe ,dl ipzwck ,olek exzed oey`xd xzed - "dfle dfl" xn`c ,`yixc

.dilr opax ibiltc rnyne ,'eke `aiwr x"` cvik :ipzwck ,opax `le `id `aiwràäå
.úøîàwiic `l `zyde .oixzen olek - "oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid :xn`c `kid

olek"ac .lkd ixacl `nwe`l `ax ivn `l `zyde ,`yixc `tiq `l` `tiq"oixeq`

ipzwc `kd la` ,r"x elit` ,biltc o`n `kil

.dilr ibilt opax - "olek exzed"àáø äéì øîà
.àôéñ àçéð éî äáøìå àôô áøìipzwc ,`tiqc

xn`c - dl miwen i`na ,"oixeq` oleke"

."mklekl".ïåøçà àåä ïéãäå ïåùàø àåä ïéãä
i`ne oey`x i`ne ,mzq ,ipzw "mklekl" `d

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`ki` oexg`

?oixeq`àáø øîà àìà.`p``pivxzniccdl

"oey`x" ipzwc `tiqc .llk `iyw `lc

oexg`"edfl dpdp ipi`y" ipzwck rnyn `l - "

."dfleïàìúù ïåâë àìà.äæá äæxn` `xwirnc

`di ipelt" xn` xcde ,"dfl dpdp ipi`y mpew"

izxcdy ipeltk xeq``di iyilyd ipelte ,

- oey`xd xzed :ipzw jkitl ."ipyk xeq`

- oexg`d xzed .ea oiielz oleky ,olek exzed

oey`xd ixdy ,oixeq` oleke xzen oexg`d

irvn`deexzed `l jkitl ,oexg`a elzp `l

exizda mipyd.oexg` ly.éîð à÷éã,`ed ikdc

.`ziixa `idd ipzwcåðîéä éòöîàä øúåä
.øúåî äèîìå- ea ielzy oexg`de ,`ed epiide

.mixzen.äìòîìå åðîî,xeq` - oey`xd epiid

.oda ielz oi` `ede ea oiielz ody itlàìäå
.éøôåëä.mewn eze` ly lva.éøôåëá øúåä

`le ,all rx `edy eze`n `l` xcp `ly

.ixteka.øéàî éáø åøéúäåxzedy xcp :xaqwc

.elek xzed - ezvwnéúééä åìéà øîàã åàì éàî
ïéìöáä ìë øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé

.øúåî éøôåëå ïéøåñàlka n"x exizd d"t`e ,"`a`n ueg oixeq` mklek"c `inec epiidc

"mklek"a - daxl eli`c .`axl oia daxl oia `iywe ,milvad`kde ,xeq`c ibilt `l

ixq`c y"ac ,ibilt "mklek"a xn`c ,`iyw `axle ."mklek"a xn`c `kid n"x ixy `w

.n"xk dl ixaqìöá øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé éúééä åìéà øîåàá äì õéøú
.øúåî éøôåëå øåñà éðåìôå éðåìôixy `w ikdle ,"ipelte ipelt" epiidcn"x,`axc epiide .

opaxc `ail`e `aiwr iaxc `ail` xi`n 'xc ,xzen lkd ixac - "ipelte ipelt" :xn`c

d"cc `ail` xnelk ,ixy `wq"ixb e"diieexze .xzen d"c `dc ,.d"xend
úåðá
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xn`w odn cg`.àìà.mklekl xn`c `yix `nlya jciclxnelk ,opax ibiltc

oeik opaxl la` ,olek exzed odn cg` xzed `aiwr iaxl `wec ikd meyne .cinrna

mixeq` oleke ,xzen cala `ed - eixac cinrn `edy.àìà.`tiq,`zrivn ,xnelk

,"dfle dfl" xne` eiykre "mklekl" xn` dligzay xnelk ,"dfle dfl" xn`c i`

mipexg` eixac` "dfle dfl" `ziixaa ipzw ike

'it` dpyna `d ,dinza ?`id `aiwr 'x - i`w

ixz daxlc ikid ikc xninl `kile !ecen opax

i`nw iaa ixz inp `axl dpyna i`nw iaa©

seqale dlgza xne`yk `yixc `l` ,cinrna

dfl" seqale dlgza xn`yk `zrivne ,"mklek"

- daxl `nlyac .ikd xninl `kilc - "dfle

hxtl llkn oiac opireny`l ,ikixv ediieexz

zilc `axl `l` .ied iepy - llkl hxtn e`

dnl cinrna izxz ,cinrna `l` `znwe` dil

dpyna `zrivne cinrna `yix i`ce `l` ?il©

r"xc xn`w ikidc ,`zrivn `iyw - oky oeike

`d "r"x xn` cvik" ipzwc ?opax `le `id

dedc oicd `ede !ecen opax elit` - dpyna©

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`tiqn iieyw`l dil

zxn` `d ?r"xl dl zgkyn ikide ,oixeq`

`iyw 'zrivnc oeikc `l` !ixy cinrn 'it`c

ipira d`xpe .`tiq cr dil xhp `l - dil

`pixw daxl `nlya 'ixn` ikc `nrh epiidc

`pixw jcicl `l` opixn` ike ,`yix `zrivnl

`yixe `zrivn daxlc meyn - `tiq `zrivnl

opixw ikd meyne ,dpyna epiidc ,`peeb cga©

ixz `l` `kil diciclc ,`yix ediiexzl edl

dpyna i`nw ,ipeeb ixz epiidc ,`ziixaa iaa©

inrna `tiqedinwe`l xyt` `lc `axl la` .c

iywz ok m`c ,cinrna `yixc `inec `zrivn

`zrivnl `pixw - il dnl cinrna izxz :ol

`tiq.øîà.mklekl xn`c dl miwen i`na `tiq `gip in daxle `ax (jl)

,xnelk ?oexg` `ed oic ide oey`x `ed oic id ikd i` .ziyixtcke ,cinrna ,xnelk

?oexg` `tiqae oey`x `zrivna dil ixw i`n`e ,oexg`e oey`x ipzinl jiiy ikid

"mdn cg` xzed" ediiexza xninl dil ded!àìà.mklekl xn`c `yix,xnelk

"mklekl" xn`c `yix ,daxl oia icicl oia- `ziixzae `zrivn ,xnelk .`tiqe .

dpyna daxle ,cinrna `yix iciclc `l` .'eke dfa df o`lzya.äéáéúéàax ©

.'eke `axl `c`.xi`n iaxk y"a iwene ,ibilt cinrna :xn`c `axl `iywe ,xnelk

o`ke ,oixeq` oleke xzen eia`c ediizek l"q inp n"xc rnyn - n"xk edpi`cne

oixeq` oedlek d"c cinrnac xn`c daxl `iywc oky lke .milvad lk n"x xizd

n"dc `ed oicae .`axl dil iyw` - xi`n 'xl dixkc`c `ed `axe ,`icda n"x ipz 'ipzn jdc meync `l` ?o`nk xn`c milvad lk xizdy n"x k"`c ,xzen eia`e

xzeqyk n"d - oey`x oeyl qetz xi`n iax xn`c idpc .ixy cinrna elit`e ,d"ak `l` ,ediizek l"q `l [xi`n iax la`] - xi`n iaxk dl ixaq y"ac idpc iiepyl

,dl uxzn y"ak xi`n iax iwenc ,dywnc dinrh metlc `l` .qtzp mc` eixac xnbac l"q ,"`a` on ueg" xne`a ,xzeq epi`ya la` ,minlye dlerk ,df z` df

`axle .`aiwr iaxc `ail` xi`n iaxl inwe`l opivn jkld - n"xk y"ac l"q `l dax `dc ,`aiwr iaxc `ail` xi`n iax daxl .dpyna `l` `id cinrna e`lc©

lkd ixack xi`n iax i`w - xzen lkd ixac eixac jtdnac xn`c.ùé.xeq` ezvwne xzen ezvwny xcpyiy oeik ,xn`w dl`y `la xzen ezvwnac il d`xp

mlerl gey zepal oeekzp `l dfy ,xcpd xwira zerh(.'ø.dilr opax ibilte `id `aiwrdinza.éà.`aiwr 'xe dfle dfl `yix daxl- `tiqe ,dpyna xnelk©

cinrna xnelk ,d"ce ,"mklek" xn`c..àáøìcinrna ,xnelk - opaxe "mklek" `tiqe .dpyna ,xnelk .lkd ixace dfle dfl `yix`aiwr 'xk l"iw .dkld oiprle . ©

meyn `axk `zklidc xninl `ki`e ,`axc diax dedc meyn daxk `zkldc xninl `ki`c oeik ,`axe daxc `zbeltae .elek xzed - ezvwn xzedy xcpc ,d"ac `ail`

`ed d`xzac-cinrnac ,`xnegl daxk opihwp-hxtl llkn oiae llkl hxtn oia ,dpynae ,xzen eia`e oixeq` oedlek-,edin .l"f o"anxd wqt oke .oixzen olek ©¤

mixeq` olek cinrnac xn` ikc c"n `ki`-cinrn `edy oeik ,jkld .mdipia eia`y rcei did `ly ,'ipznc `inec `wec-eia`y itl ,ezvwn xzedy xcp o`k oi`

dl`y ici lr odn cg` xzedy oeik ,oigzetc oizipznke ,odn cg` lr l`ype llka olekya la` .xcpd llka mlerl did `l-l"f o"anxd zrc ok oi`e .olek exzed
eizeklda
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נדרים. ארבעה נדרים - פרק שלישי דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc mixcp(iyiy meil)

àôéñ àlà`l dpdp ipi`y mpew' xne`dy `tiqd ly `yixd - ¤¨¥¨
,dcinrp cvik dyw ,mlek exzed oey`xd xzed m` ,'dfle dfl

,mipey`xd eixac silgna dcinrp m``ziixad zpeekeceiykr §
ea xfegy drya,øîàipi`y mpew xne` iziid rcei iziid eli` ¨©

dpdp,äæìå äæì,mklek oeyl xn` dligzn la`xzedy oeike ¨¤§¨¤
,elek xzed ezvwn,dywi ok m`wx ikezrc,àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦

,dfl micen opax mb `ldeéànàdpyna rnyn recn -yéâéìt ©©§¦¥
déìò ïðaø,df oica eilr miwlgp opaxy -zøîàäå`ax `ld - ©¨¨£¥§¨¨©§§

oeyl xne` did rcei did m`y xne`e eixac silgnay ,xn`
,dpeylìkä éøácezvwn xzedy oeikøzeî.elek ¦§¥©Ÿ¨

déì øîàaiyd -àáø,eilr dywdy `tt axlìezrc,daø ¨©¥¨¨§©¨
dpynd z` ezhiyl cinrdl xyt`y zx`iayìit,àáé÷ò éaø §©¦£¦¨

àçéð éîd z` ixd ,dpynd oeyl lk ayein ezhiyl ike -àôéñ ¦¦¨¥¨
,'oixeq` mleke xzen oexg`d oexg`d xzed'y `tiqd lyéàîa§©

dì íé÷Bîdcinrn `ed dna -,'íëleëì' øîàccinrna xnelk ¦¨§¨©§§¤
xn` ea xfgyk mbe xcpy drya mby ,mipey`xd eixac z`

ok m` ,'oixeq` mklek'ïBøçà àeä ïéc éäå ïBLàø àeä ïéc éäin- ¥¥¦§¥¥©£
oica dpynd dhwp recn xnelk ,oexg`d `ed ine oey`xd `ed

dhwp oexg`d oicae ,'oey`xd xzed' irvn`d,'oexg`d xzed'
`l` oexg`d e` oey`xd xzed m` mdipia weligd mrh oi` ixd
hewpl dpynd dkixv dzide ,mcinrd e` eixac silgd m`

.'mdn cg` xzed' mdipya
àlàjgxk lryxtl yi [dax-] jzhiyl oiae [`ax-] izhiyl oia ¤¨

ote`a dpynd ly `tiql dpynd ly `yixd oia weligd z`
,xg`ayàLéø`yixd lyxaecn'íëleëì' øîàc,xcpy drya ¥¨§¨©§§¤

,cg` xcpa mlek z` llky oeikexzed mdn cg` xzedy drya
`edy dcinrdl jixv izhiyle] elek xzed okle ,xcpd zvwn
jixv dax zhiyle ,elek xzed `aiwr iaxl wx okle eixac cinrn

,[elek xzed `aiwr iaxl okle ,eixac silgna dcinrdlådàôéñ §¥¨
da xnel xyt` i`e ,'dfl `le dfl dpdp ipi`' xn`a zxacn dlek
,xg` xcpa xq`p cg` lky oeik ,elek xzed ezvwn xzedy xcp
xcpy meyn df oi`e ,mlek exzed oey`xd xzed m` mewn lkne

xaecn `l` ,elek xzed ezvwn xzedy,äæa äæ ïàìzL ïBâkoebke §¤§¨¨¤¨¤
siqed jk xg`e ,ilr ipelt mpew dligza xn`yéðBìt øîàåxg` §¨©§¦

éðBìôk,oey`xdéðBìôeiyilydéðBìôkcg` lk ok m`e ,ipyd ¦§¦§¦¦§¦
wx dfa df mze` dlz `ly dpynd zycgne ,eiptly dfa ielz
meyn exiag z` exizi m`y ,xzidd oiprl mb `l` ,xeqi`d oiprl
mlek oey`xd xzed m` okle ,`ed mb xYEi dhxg meyn e` gzt©

,dfa df miielz mlek ixdy mixzenwx oexg`d xzedyk la`
.ea ielzy cg` s` oi` ixdy ,mixeq` mleke xzen `ed

,xne`e `ax jiynneénð à÷écdi`x mb yiy d`xp wcwcp m` - ©§¨©¦
`ed mlek exzed oey`xd xzed m`y mrhdy dpyna ixe`ial

,ea miielz mleky meynàéðúc,ef dpyn lr dzpypy `ziixaa §©§¨

m`yéòöîàä øzeä,mdnlkmze` xicdy mixg`dähîìe epîéä ©¨¤§¨¦¥¤§©¨
,xzedy df ixg` -,ïéøzeîxicdy el` lk la`epnid mäìòîìe ¨¦§©§¨

mix`yp ,xzedy df iptl -.ïéøeñàoia `ziixad zwlgny oeike £¦
meyn `ed xzidd mrhy gken ,eixg`ly el`l eiptly el`
ea miielz mpi`y eiptly el` jk meyne ,dfa df o`lza xaecny

.mixzen ea miielzy eixg`ly el`e ,mixeq` mix`yp
déáéúéàdywd -àáøì äáäà øa àcà áødxwnay xiaqdy ¥¦¥©©¨©©£¨§¨¨

ueg mixeq` mklek xne`e ,dxfg zrya eixac cinrn xcepdy
xi`n iax zrck ,elek xzed `ly i`ny zia mixaeq ,`a`n
xn`y eixac zligz z` xzei mi`ex okle ,oey`x oeyl miqtezy
oey`xd exeaicn ea xfeg epi` `ed el` milnae ,mixeq` mklek

onwl dpyndn ,xcpd lk xzed `l jk meyne(.eq)xne`dyíðB÷¨
,íòBè éðàL ìöameyn ok xcep `edy xiaqne,álì òø ìöaäL ¨¨¤£¦¥¤©¨¨©©¥

xcpy ixg`e ,all mirx milvad lky xeaq did xcpykeBì eøîà̈§
àìäålvaä`xwpy mewnn ribnéøôek`ed,álì äôérecne ©£Ÿ©§¦¨¤©¥

,milvad lkn zxcpy `ed oicda øzeäd lva,éøôeklry meyn ©§§¦
xecpl oeekzd `l dfk lva,zebby ixcp aygp dfedkiynne

,dpynda àìåd lva,øzeä ãáìa éøôekíéìöaä ìëa àlà,xzed §Ÿ§§¦¦§¨©¤¨§¨©§¨¦
ok`y dpynd d`iane ,elek lha ezvwn lhay xcpy meyn

äNòîdfk,äéäøéàî éaø Bøézäåxcepd z` -íéìöaä ìëamrhn ©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨©§¨¦
,`xnbd zxxane .dfåàì ,éàîote`a xaecn `l m`d -øîàc ©¨§¨©

,all dti ixtekd lvay el xxazpy xg`òãBé éúééä eléàdrya ¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLøîBà éúééäxg` oeylíéìöaä ìk' ¤©§¦¨¤©¥¨¦¦¥¨©§¨¦

,'øzeî éøôekå ïéøeñàgken df ote`a xaecn ok` m`eiax zrcy £¦§§¦¨
xi`nvwn xzedy xcp mixne` eixac cinrna s`yxzed ez

i`ny ziay xn`y `ax lr dywe ,lld zia zhiyk epiide ,elek
xaeq `ed mb mzqd on ezenk mixaeq md m`e ,xi`n iaxk mixaeq
dyw dax zhiyle .lld ziak xaeq `edy gken o`ke ,mzenk
dax ixdy ,i`ny ziak `le lld ziak `l `ed xi`n iaxy ,xzei
xzed `l lld zial oiae i`ny zial oia eixac cinrnay xn`

.elek
,`xnbd zvxznàìote`a xi`n iax ixac z` cinrdl oi` - Ÿ

xaecn `l` ,eixac cinrnyòãBé éúééä eléà øîBàadrya §¥¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLéúééäe ipeyl silgnéðBìt ìöa ,øîBà ¤©§¦¨¨©¥¨¦¦¥¨¨§¦

,øzeî éøôekå ïéøeñà éðBìôezrc dax zhiyl ,epeyl silgnae §¦£¦§§¦¨
,elek xzed i`ny zial s` `ax zhiyle ,elek xzedy lld zia

åayein ok m`xaic dax zhiylyàáé÷ò éaøc àaélà øéàî éaø §©¦¥¦©¦¨§©¦£¦¨
,lld ziak xaeqdås` xaic xi`n iax `ax zhiylïðaøc àaélà §©¦¨§©¨¨

.i`ny ziak mixaeqd
déáéúéàdywd -àáøì àðéáø,`ziixan,øîBà ïúð éaøøãð Lé ¥¦¥¨¦¨§¨¨©¦¨¨¥¥¤¤
Búö÷nLewlgy -Búö÷îe øzeîewlge -,øeñàzyxtne ¤¦§¨¨¦§¨¨

,`ziixad,ãöékm` oebkøãðd`pdäìkìkä ïîmip`z d`ln ¥©¨©¦©©§¨¨
,eiptl dzidy
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קצז miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtmixcp
.àôéñ àìàiaxe ,dl ipzwck ,olek exzed oey`xd xzed - "dfle dfl" xn`c ,`yixc

.dilr opax ibiltc rnyne ,'eke `aiwr x"` cvik :ipzwck ,opax `le `id `aiwràäå
.úøîàwiic `l `zyde .oixzen olek - "oixeq` ipelte ipelt" xne` iziid :xn`c `kid

olek"ac .lkd ixacl `nwe`l `ax ivn `l `zyde ,`yixc `tiq `l` `tiq"oixeq`

ipzwc `kd la` ,r"x elit` ,biltc o`n `kil

.dilr ibilt opax - "olek exzed"àáø äéì øîà
.àôéñ àçéð éî äáøìå àôô áøìipzwc ,`tiqc

xn`c - dl miwen i`na ,"oixeq` oleke"

."mklekl".ïåøçà àåä ïéãäå ïåùàø àåä ïéãä
i`ne oey`x i`ne ,mzq ,ipzw "mklekl" `d

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`ki` oexg`

?oixeq`àáø øîà àìà.`p``pivxzniccdl

"oey`x" ipzwc `tiqc .llk `iyw `lc

oexg`"edfl dpdp ipi`y" ipzwck rnyn `l - "

."dfleïàìúù ïåâë àìà.äæá äæxn` `xwirnc

`di ipelt" xn` xcde ,"dfl dpdp ipi`y mpew"

izxcdy ipeltk xeq``di iyilyd ipelte ,

- oey`xd xzed :ipzw jkitl ."ipyk xeq`

- oexg`d xzed .ea oiielz oleky ,olek exzed

oey`xd ixdy ,oixeq` oleke xzen oexg`d

irvn`deexzed `l jkitl ,oexg`a elzp `l

exizda mipyd.oexg` ly.éîð à÷éã,`ed ikdc

.`ziixa `idd ipzwcåðîéä éòöîàä øúåä
.øúåî äèîìå- ea ielzy oexg`de ,`ed epiide

.mixzen.äìòîìå åðîî,xeq` - oey`xd epiid

.oda ielz oi` `ede ea oiielz ody itlàìäå
.éøôåëä.mewn eze` ly lva.éøôåëá øúåä

`le ,all rx `edy eze`n `l` xcp `ly

.ixteka.øéàî éáø åøéúäåxzedy xcp :xaqwc

.elek xzed - ezvwnéúééä åìéà øîàã åàì éàî
ïéìöáä ìë øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé

.øúåî éøôåëå ïéøåñàlka n"x exizd d"t`e ,"`a`n ueg oixeq` mklek"c `inec epiidc

"mklek"a - daxl eli`c .`axl oia daxl oia `iywe ,milvad`kde ,xeq`c ibilt `l

ixq`c y"ac ,ibilt "mklek"a xn`c ,`iyw `axle ."mklek"a xn`c `kid n"x ixy `w

.n"xk dl ixaqìöá øîåà éúééä áìì äôé éøôåëäù òãåé éúééä åìéà øîåàá äì õéøú
.øúåî éøôåëå øåñà éðåìôå éðåìôixy `w ikdle ,"ipelte ipelt" epiidcn"x,`axc epiide .

opaxc `ail`e `aiwr iaxc `ail` xi`n 'xc ,xzen lkd ixac - "ipelte ipelt" :xn`c

d"cc `ail` xnelk ,ixy `wq"ixb e"diieexze .xzen d"c `dc ,.d"xend
úåðá
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xn`w odn cg`.àìà.mklekl xn`c `yix `nlya jciclxnelk ,opax ibiltc

oeik opaxl la` ,olek exzed odn cg` xzed `aiwr iaxl `wec ikd meyne .cinrna

mixeq` oleke ,xzen cala `ed - eixac cinrn `edy.àìà.`tiq,`zrivn ,xnelk

,"dfle dfl" xne` eiykre "mklekl" xn` dligzay xnelk ,"dfle dfl" xn`c i`

mipexg` eixac` "dfle dfl" `ziixaa ipzw ike

'it` dpyna `d ,dinza ?`id `aiwr 'x - i`w

ixz daxlc ikid ikc xninl `kile !ecen opax

i`nw iaa ixz inp `axl dpyna i`nw iaa©

seqale dlgza xne`yk `yixc `l` ,cinrna

dfl" seqale dlgza xn`yk `zrivne ,"mklek"

- daxl `nlyac .ikd xninl `kilc - "dfle

hxtl llkn oiac opireny`l ,ikixv ediieexz

zilc `axl `l` .ied iepy - llkl hxtn e`

dnl cinrna izxz ,cinrna `l` `znwe` dil

dpyna `zrivne cinrna `yix i`ce `l` ?il©

r"xc xn`w ikidc ,`zrivn `iyw - oky oeike

`d "r"x xn` cvik" ipzwc ?opax `le `id

dedc oicd `ede !ecen opax elit` - dpyna©

oleke xzen oexg`d :ipzwc ,`tiqn iieyw`l dil

zxn` `d ?r"xl dl zgkyn ikide ,oixeq`

`iyw 'zrivnc oeikc `l` !ixy cinrn 'it`c

ipira d`xpe .`tiq cr dil xhp `l - dil

`pixw daxl `nlya 'ixn` ikc `nrh epiidc

`pixw jcicl `l` opixn` ike ,`yix `zrivnl

`yixe `zrivn daxlc meyn - `tiq `zrivnl

opixw ikd meyne ,dpyna epiidc ,`peeb cga©

ixz `l` `kil diciclc ,`yix ediiexzl edl

dpyna i`nw ,ipeeb ixz epiidc ,`ziixaa iaa©

inrna `tiqedinwe`l xyt` `lc `axl la` .c

iywz ok m`c ,cinrna `yixc `inec `zrivn

`zrivnl `pixw - il dnl cinrna izxz :ol

`tiq.øîà.mklekl xn`c dl miwen i`na `tiq `gip in daxle `ax (jl)

,xnelk ?oexg` `ed oic ide oey`x `ed oic id ikd i` .ziyixtcke ,cinrna ,xnelk

?oexg` `tiqae oey`x `zrivna dil ixw i`n`e ,oexg`e oey`x ipzinl jiiy ikid

"mdn cg` xzed" ediiexza xninl dil ded!àìà.mklekl xn`c `yix,xnelk

"mklekl" xn`c `yix ,daxl oia icicl oia- `ziixzae `zrivn ,xnelk .`tiqe .

dpyna daxle ,cinrna `yix iciclc `l` .'eke dfa df o`lzya.äéáéúéàax ©

.'eke `axl `c`.xi`n iaxk y"a iwene ,ibilt cinrna :xn`c `axl `iywe ,xnelk

o`ke ,oixeq` oleke xzen eia`c ediizek l"q inp n"xc rnyn - n"xk edpi`cne

oixeq` oedlek d"c cinrnac xn`c daxl `iywc oky lke .milvad lk n"x xizd

n"dc `ed oicae .`axl dil iyw` - xi`n 'xl dixkc`c `ed `axe ,`icda n"x ipz 'ipzn jdc meync `l` ?o`nk xn`c milvad lk xizdy n"x k"`c ,xzen eia`e

xzeqyk n"d - oey`x oeyl qetz xi`n iax xn`c idpc .ixy cinrna elit`e ,d"ak `l` ,ediizek l"q `l [xi`n iax la`] - xi`n iaxk dl ixaq y"ac idpc iiepyl

,dl uxzn y"ak xi`n iax iwenc ,dywnc dinrh metlc `l` .qtzp mc` eixac xnbac l"q ,"`a` on ueg" xne`a ,xzeq epi`ya la` ,minlye dlerk ,df z` df

`axle .`aiwr iaxc `ail` xi`n iaxl inwe`l opivn jkld - n"xk y"ac l"q `l dax `dc ,`aiwr iaxc `ail` xi`n iax daxl .dpyna `l` `id cinrna e`lc©

lkd ixack xi`n iax i`w - xzen lkd ixac eixac jtdnac xn`c.ùé.xeq` ezvwne xzen ezvwny xcpyiy oeik ,xn`w dl`y `la xzen ezvwnac il d`xp

mlerl gey zepal oeekzp `l dfy ,xcpd xwira zerh(.'ø.dilr opax ibilte `id `aiwrdinza.éà.`aiwr 'xe dfle dfl `yix daxl- `tiqe ,dpyna xnelk©

cinrna xnelk ,d"ce ,"mklek" xn`c..àáøìcinrna ,xnelk - opaxe "mklek" `tiqe .dpyna ,xnelk .lkd ixace dfle dfl `yix`aiwr 'xk l"iw .dkld oiprle . ©

meyn `axk `zklidc xninl `ki`e ,`axc diax dedc meyn daxk `zkldc xninl `ki`c oeik ,`axe daxc `zbeltae .elek xzed - ezvwn xzedy xcpc ,d"ac `ail`

`ed d`xzac-cinrnac ,`xnegl daxk opihwp-hxtl llkn oiae llkl hxtn oia ,dpynae ,xzen eia`e oixeq` oedlek-,edin .l"f o"anxd wqt oke .oixzen olek ©¤

mixeq` olek cinrnac xn` ikc c"n `ki`-cinrn `edy oeik ,jkld .mdipia eia`y rcei did `ly ,'ipznc `inec `wec-eia`y itl ,ezvwn xzedy xcp o`k oi`

dl`y ici lr odn cg` xzedy oeik ,oigzetc oizipznke ,odn cg` lr l`ype llka olekya la` .xcpd llka mlerl did `l-l"f o"anxd zrc ok oi`e .olek exzed
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc mixcp(iyiy meil)

àôéñ àlà`l dpdp ipi`y mpew' xne`dy `tiqd ly `yixd - ¤¨¥¨
,dcinrp cvik dyw ,mlek exzed oey`xd xzed m` ,'dfle dfl

,mipey`xd eixac silgna dcinrp m``ziixad zpeekeceiykr §
ea xfegy drya,øîàipi`y mpew xne` iziid rcei iziid eli` ¨©

dpdp,äæìå äæì,mklek oeyl xn` dligzn la`xzedy oeike ¨¤§¨¤
,elek xzed ezvwn,dywi ok m`wx ikezrc,àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦

,dfl micen opax mb `ldeéànàdpyna rnyn recn -yéâéìt ©©§¦¥
déìò ïðaø,df oica eilr miwlgp opaxy -zøîàäå`ax `ld - ©¨¨£¥§¨¨©§§

oeyl xne` did rcei did m`y xne`e eixac silgnay ,xn`
,dpeylìkä éøácezvwn xzedy oeikøzeî.elek ¦§¥©Ÿ¨

déì øîàaiyd -àáø,eilr dywdy `tt axlìezrc,daø ¨©¥¨¨§©¨
dpynd z` ezhiyl cinrdl xyt`y zx`iayìit,àáé÷ò éaø §©¦£¦¨

àçéð éîd z` ixd ,dpynd oeyl lk ayein ezhiyl ike -àôéñ ¦¦¨¥¨
,'oixeq` mleke xzen oexg`d oexg`d xzed'y `tiqd lyéàîa§©

dì íé÷Bîdcinrn `ed dna -,'íëleëì' øîàccinrna xnelk ¦¨§¨©§§¤
xn` ea xfgyk mbe xcpy drya mby ,mipey`xd eixac z`

ok m` ,'oixeq` mklek'ïBøçà àeä ïéc éäå ïBLàø àeä ïéc éäin- ¥¥¦§¥¥©£
oica dpynd dhwp recn xnelk ,oexg`d `ed ine oey`xd `ed

dhwp oexg`d oicae ,'oey`xd xzed' irvn`d,'oexg`d xzed'
`l` oexg`d e` oey`xd xzed m` mdipia weligd mrh oi` ixd
hewpl dpynd dkixv dzide ,mcinrd e` eixac silgd m`

.'mdn cg` xzed' mdipya
àlàjgxk lryxtl yi [dax-] jzhiyl oiae [`ax-] izhiyl oia ¤¨

ote`a dpynd ly `tiql dpynd ly `yixd oia weligd z`
,xg`ayàLéø`yixd lyxaecn'íëleëì' øîàc,xcpy drya ¥¨§¨©§§¤

,cg` xcpa mlek z` llky oeikexzed mdn cg` xzedy drya
`edy dcinrdl jixv izhiyle] elek xzed okle ,xcpd zvwn
jixv dax zhiyle ,elek xzed `aiwr iaxl wx okle eixac cinrn

,[elek xzed `aiwr iaxl okle ,eixac silgna dcinrdlådàôéñ §¥¨
da xnel xyt` i`e ,'dfl `le dfl dpdp ipi`' xn`a zxacn dlek
,xg` xcpa xq`p cg` lky oeik ,elek xzed ezvwn xzedy xcp
xcpy meyn df oi`e ,mlek exzed oey`xd xzed m` mewn lkne

xaecn `l` ,elek xzed ezvwn xzedy,äæa äæ ïàìzL ïBâkoebke §¤§¨¨¤¨¤
siqed jk xg`e ,ilr ipelt mpew dligza xn`yéðBìt øîàåxg` §¨©§¦

éðBìôk,oey`xdéðBìôeiyilydéðBìôkcg` lk ok m`e ,ipyd ¦§¦§¦¦§¦
wx dfa df mze` dlz `ly dpynd zycgne ,eiptly dfa ielz
meyn exiag z` exizi m`y ,xzidd oiprl mb `l` ,xeqi`d oiprl
mlek oey`xd xzed m` okle ,`ed mb xYEi dhxg meyn e` gzt©

,dfa df miielz mlek ixdy mixzenwx oexg`d xzedyk la`
.ea ielzy cg` s` oi` ixdy ,mixeq` mleke xzen `ed

,xne`e `ax jiynneénð à÷écdi`x mb yiy d`xp wcwcp m` - ©§¨©¦
`ed mlek exzed oey`xd xzed m`y mrhdy dpyna ixe`ial

,ea miielz mleky meynàéðúc,ef dpyn lr dzpypy `ziixaa §©§¨

m`yéòöîàä øzeä,mdnlkmze` xicdy mixg`dähîìe epîéä ©¨¤§¨¦¥¤§©¨
,xzedy df ixg` -,ïéøzeîxicdy el` lk la`epnid mäìòîìe ¨¦§©§¨

mix`yp ,xzedy df iptl -.ïéøeñàoia `ziixad zwlgny oeike £¦
meyn `ed xzidd mrhy gken ,eixg`ly el`l eiptly el`
ea miielz mpi`y eiptly el` jk meyne ,dfa df o`lza xaecny

.mixzen ea miielzy eixg`ly el`e ,mixeq` mix`yp
déáéúéàdywd -àáøì äáäà øa àcà áødxwnay xiaqdy ¥¦¥©©¨©©£¨§¨¨

ueg mixeq` mklek xne`e ,dxfg zrya eixac cinrn xcepdy
xi`n iax zrck ,elek xzed `ly i`ny zia mixaeq ,`a`n
xn`y eixac zligz z` xzei mi`ex okle ,oey`x oeyl miqtezy
oey`xd exeaicn ea xfeg epi` `ed el` milnae ,mixeq` mklek

onwl dpyndn ,xcpd lk xzed `l jk meyne(.eq)xne`dyíðB÷¨
,íòBè éðàL ìöameyn ok xcep `edy xiaqne,álì òø ìöaäL ¨¨¤£¦¥¤©¨¨©©¥

xcpy ixg`e ,all mirx milvad lky xeaq did xcpykeBì eøîà̈§
àìäålvaä`xwpy mewnn ribnéøôek`ed,álì äôérecne ©£Ÿ©§¦¨¤©¥

,milvad lkn zxcpy `ed oicda øzeäd lva,éøôeklry meyn ©§§¦
xecpl oeekzd `l dfk lva,zebby ixcp aygp dfedkiynne

,dpynda àìåd lva,øzeä ãáìa éøôekíéìöaä ìëa àlà,xzed §Ÿ§§¦¦§¨©¤¨§¨©§¨¦
ok`y dpynd d`iane ,elek lha ezvwn lhay xcpy meyn

äNòîdfk,äéäøéàî éaø Bøézäåxcepd z` -íéìöaä ìëamrhn ©£¤¨¨§¦¦©¦¥¦§¨©§¨¦
,`xnbd zxxane .dfåàì ,éàîote`a xaecn `l m`d -øîàc ©¨§¨©

,all dti ixtekd lvay el xxazpy xg`òãBé éúééä eléàdrya ¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLøîBà éúééäxg` oeylíéìöaä ìk' ¤©§¦¨¤©¥¨¦¦¥¨©§¨¦

,'øzeî éøôekå ïéøeñàgken df ote`a xaecn ok` m`eiax zrcy £¦§§¦¨
xi`nvwn xzedy xcp mixne` eixac cinrna s`yxzed ez

i`ny ziay xn`y `ax lr dywe ,lld zia zhiyk epiide ,elek
xaeq `ed mb mzqd on ezenk mixaeq md m`e ,xi`n iaxk mixaeq
dyw dax zhiyle .lld ziak xaeq `edy gken o`ke ,mzenk
dax ixdy ,i`ny ziak `le lld ziak `l `ed xi`n iaxy ,xzei
xzed `l lld zial oiae i`ny zial oia eixac cinrnay xn`

.elek
,`xnbd zvxznàìote`a xi`n iax ixac z` cinrdl oi` - Ÿ

xaecn `l` ,eixac cinrnyòãBé éúééä eléà øîBàadrya §¥¦¨¦¦¥©
izxcpy,álì äôé éøôekäLéúééäe ipeyl silgnéðBìt ìöa ,øîBà ¤©§¦¨¨©¥¨¦¦¥¨¨§¦

,øzeî éøôekå ïéøeñà éðBìôezrc dax zhiyl ,epeyl silgnae §¦£¦§§¦¨
,elek xzed i`ny zial s` `ax zhiyle ,elek xzedy lld zia

åayein ok m`xaic dax zhiylyàáé÷ò éaøc àaélà øéàî éaø §©¦¥¦©¦¨§©¦£¦¨
,lld ziak xaeqdås` xaic xi`n iax `ax zhiylïðaøc àaélà §©¦¨§©¨¨

.i`ny ziak mixaeqd
déáéúéàdywd -àáøì àðéáø,`ziixan,øîBà ïúð éaøøãð Lé ¥¦¥¨¦¨§¨¨©¦¨¨¥¥¤¤
Búö÷nLewlgy -Búö÷îe øzeîewlge -,øeñàzyxtne ¤¦§¨¨¦§¨¨

,`ziixad,ãöékm` oebkøãðd`pdäìkìkä ïîmip`z d`ln ¥©¨©¦©©§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נראה ממכתבו, שסדר קבוע אצלו להתחיל התפלה בש"ק בוקר - בחצות היום! ולא נ"ל כלל 

סדר כזה )אף שבודאי אומר ק"ש לפני זה וכן שמע ברכו וכו'(. ושאני אם מתחילים במוקדם ומאריכים 

בתפלה. ומה טוב להתחיל עם הצבור לערך, ומב"ש ואילך לאחר גמר תפלת הצבור.



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc mixcp(ycew zay meil)

åy el xxazp jk xg`da eéäze`xwpd mip`z ly oin mbúBða §¨¨§
çeL,øîàå ,çeL úBðaL òãBé éúééä eléàze`vnpéúééä àì dëBúa ©§¨©¦¨¦¦¥©¤§©§¨Ÿ¨¦¦

,øãBðizrca did `l ik,ozp iax xn` ,el`k mip`zn xecil ¥
äøeñà äìkìkä,oixeq` dlklkay mip`zd x`y lk -eçeL úBða ©©§¨¨£¨§©

dlklkayúBøzeîàáé÷ò éaø àaL ãò .ozp iax lr wlgpy,ãnéìå ¨©¤¨©¦£¦¨§¦¥
y,Blek øzeä Búö÷î øzeäL øãð.zxzen dlklkd lk ok m`e ¤¤¤©¦§¨©

zxxan,`xnbdéàî,xaecn ote` dfi`a -åàìxaecn `l m`d - ©¨
oebk ,eixac silgn `edy ote`aøîàczepay el xxazpy xg`l §¨©

,dkeza geyòãBé éúééä eléàdligzn,dëBúa çeL úBðaLéúééä ¦¨¦¦¥©¤§©§¨¨¦¦
e dpey oeyla xcep,øîBàúBðáìe úBøBçL íéðàzdlklkay ¥§¥¦§§¨

,úBøeñàeúBøzeî çeL úBðaå ,dpyna aezk ok it lr s`wxy £§©¨§
zrcàéä àáé÷ò éaø,dlek dlklkd dxzedyéâéìôemiwlgpe - ©¦£¦¨¦§¦¥
eilrïðaø,mixaeqexzedy xcp mixne` `l eixac silgna s`y ©¨¨

ilekl eixac silgnay xaeqd `ax lr dywe ,elek xzed ezvwn
.elek xzed `nlr

,`xnbd zvxznàì`l` ,eixac silgn `edy ote`a xaecn Ÿ
ae eixac cinrn,øîBàmbòãBé éúééä eléàdligznçeL úBðaL §¥¦¨¦¦¥©¤§©

dëBúa`l` ,xcpd oeyl z` dpyn iziid `l,øîBà éúééäìk §¨¨¦¦¥¨
úBøzeî çeL úBðáe äøeñà äìkìkä,epeyl cinrn `edy oeike ©©§¨¨£¨§©¨

,elek xzed `ly i`ny zia zrck opax mixaeq ,dligzn xn`y
meyn ,elek xzed dfa mby ,lld zia zrck xaeq `aiwr iaxe
aygp dfe ,gey zepan ueg xn`y eixac seq z` xzei mi`exy

.eixac dpiyy
`xnbdin zhiyk zxxane ,df oipra zwqerd `ziixa d`ian

:`ziixad dzpyp
,`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àpz ïàîdzpyp in zrck - ©©¨§¨§¨©¨¨

y iny da aezky `ziixad,ãçàk íãà éða äMîçî øãðm`øzeä ¨©¥£¦¨§¥¨¨§¤¨©
,ïlek eøzeä íäî ãçàìmc` ipa dyngn xcp m` la`ãçàî õeç §¤¨¥¤§¨¥¤¨

,ïäîàeä,cg` eze` -,øzeîïäå,x`yd lk -.ïéøeñàdpiane ¥¤¨§¥£¦
dyngn xcp dligzay xaecn `tiqa oiae `yixa oiay ,`xnbd
zryay xaecn `yixay `l` ,'mixeq` mklek' oeyla mc` ipa
m` okle ,'mixeq` ipelte ipelt' xne`e eixac silgn `ed dxfgd
,eixac cinrna xaecn `tiqae ,olek exzed mdn cg` xzed
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb xne`e
`l ezvwn xzed m` s` okle ,'mdn cg`n ueg mixeq` mklek'
silgnay xaeqd `pzd in `xnbd zxxan jkle .elek xzed
`l eixac cinrnay xaeqy `pzd `ed ine ,elek xzed eixac

.elek xzed
`axe dax zwelgn it lr `ziixad dzpyp ink `xnbd zx`an

lirl(.ek-:dk),ì éàzrc,äaød z` cinrdl yiàLéøda aezky ¦§©¨¥¨
k ,elek xzed eixac silgnayàáé÷ò éaø,calaopax zrcl ixdy ©¦£¦¨

,xcpd lk xzed `l eixac silgna s`åz`dàôéñda aezky §¥¨
k cinrdl yi ,elek xzed `l eixac cinrnay,ìkä éøácixdy ¦§¥©Ÿ

.elek xzed `ly dcen `aiwr iax s` eixac cinrnaeì éàzrc ¦§
,àáød z` cinrdl yiàôéñkïðaø`aiwr iax zrcl ixdy ,cala ¨¨¥¨©¨¨

,xcpd lk xzed eixac cinrna s`åd z`àLéøk cinrdl yiéøác §¥¨¦§¥
,ìkäxzed ezvwn xzed m` `nlr ilekl eixac silgna ixdy ©Ÿ
.elek

äðùî
ïéñðBà éøãð,cvikwfgl icke ,enr cerql epinfiy exiagn ywia ¦§¥¨¦

dpnfdd z`Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécä-oinfndn onfend ywia ¦¦£¥¤Ÿ©¤§
lr eiqkp z` oinfnd xeq`i ,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy

.onfendåy oeik dcerql `al onfend lki `läìçL Bà àeä äìç §¨¨¤¨¨
øäð BákòL Bà BðaïéñðBà éøãð elà éøä ,oeik ,minkg mexizdy §¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦

.dcerql `aln erpend qpe` edxwiy zrc lr xcp `ly

àøîâ
:dpyndn eilr dywne dyrn d`ian `xnbd

àøáb àeää,exiag mr oic el didyàðéc éáa àúååëæ ñétúàc- ©©§¨§©§¦©§¨¨§¥¦¨
eizei`x `iadl lkeiy ick mei miyly el epziy oic zian ywiae

y ywan `edy mipiicd eyyge ,oic zialhnydl ick mei miyl
[eizeiekf zeneyx eay] xhyd z` qitziy el exn` okle ,oicdn

,oicd ziaaøîàå,mipiicl¯ ïéîBé ïéúìz ãò àðéúà àì éà`l m` §¨©¦Ÿ¨¥¨©§¨¦¦
mei miyly cr izei`x `ia`éàúååëæ éðä ïeìhaéìelhazi - ¦©§¨¥©§¨©

.df xhya zeabl lke` `le izeiekfñéðzéàdlgy oebk ,qp`p- ¦§¦
,epaådf zngnàúà àì`l -.mei miyly cr `a,àðeä áø øîà §Ÿ¨¨¨©©¨

qpe` zngn `ealn akrzdy it lr s`déúååëæ ìéèaelha - ¨¦©§¨¥
wxy dpzd `l oic ziaa eizexhy xqny dryay meyn .eizeiekf
lhazi ,qpe` el dxwiy `la mei miyly cr eizei`x `iai `l m`
lkay ezpeeky gken ,ok zepzdl yyg `ly jkne .eizeiekf xhy

.eizeiekf elhazi ote`
àáø déì øîà`ld ,`ped axl,àeä ñeðàixdyerpend qpe` edxw ¨©¥¨¨¨

,`alndéøèt àðîçø ñeðàå-`le ,oiypern qep` dxht dxezde §¨©£¨¨©§¥
,jka eizeiekf ciqtiáéúëc,dqxe`nd dxrp iabl aezk ixdy - ¦§¦

zy` ik ,dzina epic dnr akeyd yi`d ,dcya yi` d`vny§¨¨
' la` ,`id yi`øác äNòú àì äøòpìå'(ek ak mixac),xnelk ,`id §©©£¨Ÿ©£¤¨¨

wervl dlki `le ,dpevxn did `l dyrndy oeik ,zyprp dpi`
miylyn xzei akrzpy o`k mb ok m` .dcya df did ik deliviy
.epevxn `ly akrzpe li`ed ,eizeiekf ciqti `l ,qpe` zngn mei

éðàL àìè÷ àîéz éëå-dzin yper iabl wxy xn`z m`e §¦¥¨§¨¨©¦
aiigzi oennay mi`pza la` ,qep`d z` dxezd dxht dxengd

,qpe` zngn e`pz miiw `lyk elit`ïðúäå-epipy ixde §¨§©
,epizpynaïéñðBà éøãð,cvik,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécäàeä äìçå ¦§¥¨¦¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨

,øäð BákéòL Bà Bða äìçL Bà,ïéñðBà éøãð elà éøä.xzen xcpde ¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦
`ly ,xzen xcpd ,qpe` zngn akrzpy oeik mixcpa s`y ixd
s` ,ok m` .dcerql `ealn erpend qpe` el dxwiy zrc lr xcp
qpe` el dxwiy zrc lr eizeiekf xhy ciqtiy dpzd `l df
,qpe` zngn e`pz miiw `lyke ,mei miyly jeza `ealn erpend

.eizeiekf ciqti `l
,`xnbd dywnàáøìe`l qp`py zngn `a `l m`y xaeqd §¨¨
,eizeiekf ciqtdàðL éàî,oic ziaa eizexhy qitznd dpey dn - ©§¨

,eizeiekf ciqtd `l qpe` zngn mei miyly jez `a `l m`y
ïðúc àäîdpyna(:er oihib),,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ¥¨¦§©

,xn`e dpzd ezpizp zryaeéhéb äæ éøäCzyxebn iidze,åéLëòî £¥¤¦¥¥©§¨
ïàkî éúàa àì íàeiykrn aey` `l m` -,Lãç øNò íéðL ãò ¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨Ÿ¤

,hbd legi `l ,el` yceg xyr mipy jeza aey` m` j`úîe¥
Lãç øNò íéðL CBúamipy lk ay `ly e`pz miiwzpy `vnpe §§¥¨¨Ÿ¤

`le dzin qpe` zngn miiwzpy `l` ,yceg xyr,epevxnäæ éøä£¥¤
,èblegi hbdy dzid ezpeeke ,'eiykrn' jhib df ixd xn`y oeik ¥

xg`l hb ly oexqg dfa oi`e ,yceg mipy cr `eai `l m` meidn
.lg epi`y dzinqpe` zngn miiwzpy i`pzy `ax ixack m`e

,dyw ,i`pzd meiwk aygp epi`éànà,lg hbd recn-ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðzéàqpe`a did ,'iz`a `l m`' ly i`pzd meiw `lde - ¦§¦

,qpe`a i`pz meiwy oeike ,[dfn lecb qpe` jl oi`e ,zn ixdy-]
.hb df ixdy epipy recne ,e`pz miiwzp `ly `vnp ,meiw epi`

:eizeiekf qitznl hb oia wlgl yiy `xnbd zvxzn
,éøîàíúä éðàL àîìcdid i`pzd meiwy s` ,hba `weec ile` - ¨§¥¦§¨©¦¨¨

,hbd lg ,qpe`a
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtmixcp
.çåù úåðá.ray zepaïéøåñà úåðáìå úåøåçù íéðàú øîåà éúééä.,"ipelte ipelt" epiidc

,xeq` ezvwne ezvwn xzedy xcp epiide .mip`z oin inp epiidc - zexzen gey zepae

.zexzen gey zepae zexeq` mip`zc.àéä àáé÷ò éáøåx `ay cr :ipzwckcnile `aiwr '

.'ekeå.äéìò ïðáø éâéìô:xn`c ,`axl `iywe .zexzen gey zepae dxeq` dlklkd :ixn`c

oixeq` ipelte ipelt" xn`c `kid `nlr ilekc

.lkd ixac oixzen olekc - "xzen `a`eõéøú
úåðáå äøåñà äìëìëä ìë øîåà éúééä øîåàá äì

.úåøúåî çåùueg oixeq` mklek"c `inec epiid

.opax `le `id `aiwr 'xe ,ibiltc "`a`nøãð
à øúåä íãà éðá äùîçî.ïäî 'ipelt" xn`c oebk

.olek exzed - "xzen ipelte oixeq` ipelteõåç
.íäî ãçàîueg mixeq` mklek"c `inec epiidc

`ki` ikde .oixeq` oleke xzen `ed - "`a`n

,ixiinw "mklek"a `tiq jdc dpin rnynl

,"mklek" xn`c rnyn - "ueg" ipzwcn

`l` ibilt `l - "mklek"a ixiinw `tiqcne

."dfle dfl"a.àùéøodn cg`l xzed :ipzwc

- olek exzedx`id `aiwr 'iaxlc ,opax `le

xzedy xcp `aiwr.elek xzed ezvwn.àôéñå
.`id lkd ixac - oixeq` ode xzen `ed ipzwc

olek - "mklek"ac dax xn`w inp `kdezexeq`

.(`id) lkd ixac.àáøì éàå- "dfle dfl" xn`

`yix ,ibilt "mklek"ae ,xzen lkd ixac

inp ikdc ,lkd ixac - "dfle dfl"a ixiinwc

"c xn`xzen `ed :`tiqe .xzen d"c "dfle dfl

xn`c dinrhl `axc .`id opax - oixeq` ode

`axl oia ,n"n .mixqe` opaxe ,ibilt "mklek"a

"a `yix daxl oia."mklek"a `tiqe "dfle dfl

éðúî'.àåä äìçå.xicnd'îâñéôúàã
.àúååëæjixv dide ,c"al eizeikf ixhy `iady

.ezial xefgl.øîàå`l i` :epic lrale c"al

.'eke `piz`.øáã äùòú àì äøòðìåmeyn

.`id dqep`c.éðàù àìè÷ àîéú éëåiabc

ik dlr `pngx qg `lhwdqip`x`ya la` ,

meyn xhtn `l - `lhw aeig `kilc oiqpe`

.qpe`.'åëå ïðúäå.xehte.àáøìåqep` :xn`c

.xehte `ed.'åëå ïðúã àäî àðù éàîzn ikc

diqp`c b"r`c ,yceg xyr mipy jeza- dzin

.meaiid on dxehte ,hb ied.éøîà.onfd jeza zny t"r` hb ied ikd meyn
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,dpyna `l` elek xzed ezvwn xzedy xcp xn` `l b"dk 'it`c xaeq `edy ,eizeklda©

cinrna la`-minic oeik ,oigzetc 'ipznc `zi` m`c ,rixkdl l"p eixacke .`l

dl`y i"r oixzen miaeh-lkdc `ax xn` ik k"` ,dpynk `ed ixd cinrn 'it`©

mixzen olek dpynac micen-iaxc `zbelt` e`le ,i`w cegla d"ae y"ac `zbelt` ©

oigzetc oizipzna opixn` `dc .opaxe `aiwr

ikd i`e ,opax ibilte ,`ed dpynk cinrn elit`-

dlklkc oizipznn `axl `piax dil iywnw i`n

oi` :dil `nil ?opax ibilte `id `aiwr iaxc

edl zil oigzetc opax i`ce dicicl `dc .p"d

.elek xzed ezvwn xzedy xcp dpyna elit`©

ded ,oigzetc 'ipzn iabl dpyna edl zi` i`c©

cinrnc xn` `dc ,cinrna 'it` ixynl edl

i`ce `l` !mip`zc oizipznk dpyna oigzetc©

e`le i`w `cegla d"ae y"ac `zbelt` `ax

dpyn` elit` `aiwr iaxc ,oigzetc `zbelt`

`aiwr 'x :`axl dywn `w i`n ikd i`e .bilt

i`ce `l` !p"d oi` :dil `nil ?opax ibilte `id

dil zi`ck xnl ,'ip`zc 'ipznk oigzetc 'ipzn

dpynac `ax xn`w ik ,d"yne .dil zi`ck xnle©

oixzen olekc micen lkd-iaxe opaxc `zbelt`

`piax dil jixt ikd meyne ,i`w inp `aiwr

dpyna 'it`c :l"f o"anxd cer azke .l"pk .xity©

-zvw dnecy ,gzt i"r xzedy xcpa `wec

xcpa zerh yiy oeike ,zerh ixcpl-.elek lha

xizd la`dhxga ede-,xzip xcpd lk oi`

zetqeza la` .cala ea hxgzn `edy dn `l`

xwer mkgc oeik ,dhxga xzip elit`c :eazk

ezvwn xzedy oeikn ,exwirn xcpd-xzed

elek xzed ezvwn xzed xn`ce .elek-`weec

dfl" e` "mklek" xn`c oebk ,mlek mllkya

cg` xzed ,"dfl ,dfl" xn` m` la` ,e"iea "dfle

odn-lkl mpew c"nkc .mixeq` oleke xzen `ed

"ycwn yi`d" wxta gkencke ,inc cg`e cg`

).en oiyecw"oecwtd zereay" 'xtae ,"efae efa" iab (

).gl zereay`wece ."jl `l jl `l dreay" iab (

ezvwn xzedy xcp xn`c `ed mkg zxzda

la` .exwirn xcpd xwer mkgy itl ,elek xzed

ipa 'i dcip e` 'ixgd m` ,iecip e` mxg xzida

odn cg` xzede ,mc`-lra l"iwc lra zxtda oicd oke .mixeq` oleke xzen `ed

fiib fbin.'éðúî.epa dlgy e` 'eke elv` lk`iy exiag exicd oiqpe` ixcp,xnelk

`ed xenb qpe` e`lc b"r`c.éøä.oiqpe` ixcp el`xeq`l ezrc lr dlr `ly itl

dixc` ikdc `zrc` e`lc ,xzen - exnyl jixve epa dlgy oebk ,zvw qp`py lk la` .`ai `le llk qpe` `la `al lkeiyk `l` enr lk`i `l m` exiag lr eiqkp.'îâ
.i`zekf olhail oinei oizlz cr o`kn `piz` `l m`) oixcdpqa opzcke ,onf el epziy c"an ywa `xab i`d.`l scc"ae .mei 'l cre o`kn `ad `iadl jl yiy zei`x lky :(

ipelt mei cre o`kn iz`a `l m` :mdl xn`e ,mcia exiag lr el yiy eizeikf xhy qitziy enr eyre ,odn hnydl `l` ok xn` `l `ny eyyg-elhai elld izeikfike .

`l ipixg` icina la` ,qpe` zprh `ki` `lhw mewnac ,xnelk .ip`y `lhw `niz-m` exicdl xicn [al lr] dlr `ly itl ,oiqpe` ixcp el` ixd 'eke oiqpe` ixcp :opzde

dizekf qitzn iab ,inp `kd .jk el rx`i-icin dil ipy `lc `ped axe !izinl ivn `lc `kid lk dizekf olhailc ezrc lr dlr `lc `nip-,dikxtl yg `lc rnyn

ipz` `le iiepz`l l"dc oeik ,`kd la` ?dil ztki` i`nc ,iiepz`l xicnl l"d `l mzdc meyn-diytp` ciqt`c edi`.àîìãxzl` on zi`nc rci ied i`c `kd ip`y

.`hib aidie xnbymai inw letiz `lc ikid ik ,dyxbne xnb - zi`nc rci i`c y"ke ,mai inw letizc dil `gip `lc meyn `l` hb dl ozp `l ixd.àîìãåqpe`

.ip`y 'ilbnczeaezkc w"ta `zi`ck ,zevext meyne zerepv meyn oihiba qpe` oi`c meyn `nrh epiid `kdc iiepyl n"dc d"de .iiepz`l l"d - `aeh gikyc oeikc ,xnelk

):a scdl ipyn ,oihiba qpe` zprh yic l"qc dywnc dinrh metlc `l` .(.áøìå.`ipw `l `zknq`e `id `zknq` ickn `pedmeyn `l` dizekf qitz` `l `xab i`dc

) n"aa xn` `ped axc b"r` .ipw `l - qpe` `la elit` b"dk lke ,izilc 'izrc` jinqc.eq sc`ipw `zknq`c (-ongp ax dia xcdck `ped ax dia xcdc q"ydl dil miw

dixcd` ineipnc ,mzd.éðàù.dizekf oqtznc `kd`zknq` `kil - c"a cia oqitzde ezeyxn e`viy oeiky.ùéìùäå.exhy,ozi :xne` iqei iax .yily cia epzpy

`ipw `l `zknq` 'il `xiaqc ,ozi `l xne` dcedi iax .`ipw `zknq` l"qc.éðàù.izekf olhail xn`c `kd.zexhy oze`a el yiy zekfe gk lk lgen `edy ,xnelk
oeikc
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úBðaL òãBé éúééä eJéà" :øîàå ,çeL úBða da eéäå§¨¨§©§¨©¦¨¦¦¥©¤§
dëBúa çeL¯"øãBð éúééä àI¯,äøeñà äIkIkä ©§¨Ÿ¨¦¦¥©©§¨¨£¨

øãð :ãnéIå àáé÷ò 'ø àaL ãò .úBøzeî çeL úBða§©¨©¤¨£¦¨§¦¥¤¤
Búö÷î øzeäL¯eJéà :øîàc åàI éàî .BJek øzeä ¤©¦§¨©©¨©£©¦

dëBúa çeL úBðaL òãBé éúééä¯íéðàz" øîBà éúééä ¨¦¦¥©¤§©§¨¨¦¦¥§¥¦
úBðáIe úBøBçL¯çeL úBða ,úBøeñà¯'øå ,"úBøzeî §§¨£§©¨

òãBé éúééä eJéà :øîBàa ,àI ?ïðaø éâéIôe ,àéä àáé÷ò£¦¨¦§¦¦©¨©¨§¥¦¨¦¦¥©
dëBúa çeL úBðaL¯äøeñà äIkIkä Ik" øîBà éúééä ¤§©§¨¨¦¦¥¨©©§¨¨£¨

øãð :ïðaø eðúc ,àäI àðz ïàî ."úBøzeî çeL úBðáe§©¨©§¨§¨§¨©¨©¨©
íäî ãçàI øzeä ,ãçàk íãà éða äMîçî¯eøzeä ¥£¦¨§¥¨¨§¤¨©§¤¨¥¤§

"ïäî ãçàî õeç" .ïJek¯éà .ïéøeñà ïäå ,øzeî àeä ¨¥¤¨¥¤¨§¥£¦¦
äaøI¯àáøI éà ,Ikä éøác àôéñå àáé÷ò éaø àLéø §©¨¥¨©¦£¦¨§¥¨¦§¥©Ÿ¦§¨¨

¯.Ikä éøác àLéøå ïðaø àôéñ'éðúî;ïéñðBà éøãð ¥¨©¨©§¥¨¦§¥©Ÿ¦§¥¨¦
,Bða äIçL Bà ,àeä äIçå ,BIöà IëàiL Bøéáç Bøécä¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨¤¨¨§

.ïéñðBà éøãð eJà éøä øäð BákòL Bà'îâàøáb àeää ¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦©©§¨
ãò àðéúà àI éà :øîàå ,àðéã éáa àúååëæ ñétúàc§©§¦©§¨¨§¥¦¨©£©¦¨¨¥¨©

ïéîBé ïéúIz¯,àúà àIå ñéðúéà .éàúååëæ éðä ïeIèaéI §¨¦¦¦¨§¨¥©§¨©¦§¦§¨£¨
ñeðà :àáø déI øîà .déúååëæ Iéèa :àðeä áø øîà£©©¨¨¥©§¨¥£©¥¨¨¨
äNòú àI äøòpIå" áéúëc ,déøèt àðîçø ñeðàå ,àeä§¨©£¨¨§¨¥¦§¦§©©£¨Ÿ©£¤

éðàL àIè÷ àîéz éëå ."øáã¯,ïéñðBà éøãð :ïðúäå ¨¨§¦¥¨§¨¨¨¥§¨§©¦§¥¨¦
Bða äIçL Bà àeä äIçå ,BIöà IëàiL Bøéáç Bøécä¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨¤¨¨§

øäð BákéòL Bà¯éàî ,àáøIe !ïéñðBà éøãð eJà éøä ¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦§¨¨©
éhéb æ"ä :ïðúc àäî àðLéúàa àI íà åéLëòî C §¨¥¨¦§©¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦

Lãç á"é CBúa úîe "Lãç á"é ãò ïàkî¯.èb äæ éøä ¦¨©Ÿ¤¥§Ÿ¤£¥¤¥
íúä éðàL àîIc :éøîà !ñéðúéà ñðéî àäå ?éànà©©§¨¥©¦§¦¨§¦¦§¨¨¥¨¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc mixcp(ycew zay meil)

åy el xxazp jk xg`da eéäze`xwpd mip`z ly oin mbúBða §¨¨§
çeL,øîàå ,çeL úBðaL òãBé éúééä eléàze`vnpéúééä àì dëBúa ©§¨©¦¨¦¦¥©¤§©§¨Ÿ¨¦¦

,øãBðizrca did `l ik,ozp iax xn` ,el`k mip`zn xecil ¥
äøeñà äìkìkä,oixeq` dlklkay mip`zd x`y lk -eçeL úBða ©©§¨¨£¨§©

dlklkayúBøzeîàáé÷ò éaø àaL ãò .ozp iax lr wlgpy,ãnéìå ¨©¤¨©¦£¦¨§¦¥
y,Blek øzeä Búö÷î øzeäL øãð.zxzen dlklkd lk ok m`e ¤¤¤©¦§¨©

zxxan,`xnbdéàî,xaecn ote` dfi`a -åàìxaecn `l m`d - ©¨
oebk ,eixac silgn `edy ote`aøîàczepay el xxazpy xg`l §¨©

,dkeza geyòãBé éúééä eléàdligzn,dëBúa çeL úBðaLéúééä ¦¨¦¦¥©¤§©§¨¨¦¦
e dpey oeyla xcep,øîBàúBðáìe úBøBçL íéðàzdlklkay ¥§¥¦§§¨

,úBøeñàeúBøzeî çeL úBðaå ,dpyna aezk ok it lr s`wxy £§©¨§
zrcàéä àáé÷ò éaø,dlek dlklkd dxzedyéâéìôemiwlgpe - ©¦£¦¨¦§¦¥
eilrïðaø,mixaeqexzedy xcp mixne` `l eixac silgna s`y ©¨¨

ilekl eixac silgnay xaeqd `ax lr dywe ,elek xzed ezvwn
.elek xzed `nlr

,`xnbd zvxznàì`l` ,eixac silgn `edy ote`a xaecn Ÿ
ae eixac cinrn,øîBàmbòãBé éúééä eléàdligznçeL úBðaL §¥¦¨¦¦¥©¤§©

dëBúa`l` ,xcpd oeyl z` dpyn iziid `l,øîBà éúééäìk §¨¨¦¦¥¨
úBøzeî çeL úBðáe äøeñà äìkìkä,epeyl cinrn `edy oeike ©©§¨¨£¨§©¨

,elek xzed `ly i`ny zia zrck opax mixaeq ,dligzn xn`y
meyn ,elek xzed dfa mby ,lld zia zrck xaeq `aiwr iaxe
aygp dfe ,gey zepan ueg xn`y eixac seq z` xzei mi`exy

.eixac dpiyy
`xnbdin zhiyk zxxane ,df oipra zwqerd `ziixa d`ian

:`ziixad dzpyp
,`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àpz ïàîdzpyp in zrck - ©©¨§¨§¨©¨¨

y iny da aezky `ziixad,ãçàk íãà éða äMîçî øãðm`øzeä ¨©¥£¦¨§¥¨¨§¤¨©
,ïlek eøzeä íäî ãçàìmc` ipa dyngn xcp m` la`ãçàî õeç §¤¨¥¤§¨¥¤¨

,ïäîàeä,cg` eze` -,øzeîïäå,x`yd lk -.ïéøeñàdpiane ¥¤¨§¥£¦
dyngn xcp dligzay xaecn `tiqa oiae `yixa oiay ,`xnbd
zryay xaecn `yixay `l` ,'mixeq` mklek' oeyla mc` ipa
m` okle ,'mixeq` ipelte ipelt' xne`e eixac silgn `ed dxfgd
,eixac cinrna xaecn `tiqae ,olek exzed mdn cg` xzed
xne` iziid mdn cg` xizdl dvx`y rcei iziid eli` mb xne`e
`l ezvwn xzed m` s` okle ,'mdn cg`n ueg mixeq` mklek'
silgnay xaeqd `pzd in `xnbd zxxan jkle .elek xzed
`l eixac cinrnay xaeqy `pzd `ed ine ,elek xzed eixac

.elek xzed
`axe dax zwelgn it lr `ziixad dzpyp ink `xnbd zx`an

lirl(.ek-:dk),ì éàzrc,äaød z` cinrdl yiàLéøda aezky ¦§©¨¥¨
k ,elek xzed eixac silgnayàáé÷ò éaø,calaopax zrcl ixdy ©¦£¦¨

,xcpd lk xzed `l eixac silgna s`åz`dàôéñda aezky §¥¨
k cinrdl yi ,elek xzed `l eixac cinrnay,ìkä éøácixdy ¦§¥©Ÿ

.elek xzed `ly dcen `aiwr iax s` eixac cinrnaeì éàzrc ¦§
,àáød z` cinrdl yiàôéñkïðaø`aiwr iax zrcl ixdy ,cala ¨¨¥¨©¨¨

,xcpd lk xzed eixac cinrna s`åd z`àLéøk cinrdl yiéøác §¥¨¦§¥
,ìkäxzed ezvwn xzed m` `nlr ilekl eixac silgna ixdy ©Ÿ
.elek

äðùî
ïéñðBà éøãð,cvikwfgl icke ,enr cerql epinfiy exiagn ywia ¦§¥¨¦

dpnfdd z`Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécä-oinfndn onfend ywia ¦¦£¥¤Ÿ©¤§
lr eiqkp z` oinfnd xeq`i ,elv` lk`i `l m`y ,xcp xeciy

.onfendåy oeik dcerql `al onfend lki `läìçL Bà àeä äìç §¨¨¤¨¨
øäð BákòL Bà BðaïéñðBà éøãð elà éøä ,oeik ,minkg mexizdy §¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦

.dcerql `aln erpend qpe` edxwiy zrc lr xcp `ly

àøîâ
:dpyndn eilr dywne dyrn d`ian `xnbd

àøáb àeää,exiag mr oic el didyàðéc éáa àúååëæ ñétúàc- ©©§¨§©§¦©§¨¨§¥¦¨
eizei`x `iadl lkeiy ick mei miyly el epziy oic zian ywiae

y ywan `edy mipiicd eyyge ,oic zialhnydl ick mei miyl
[eizeiekf zeneyx eay] xhyd z` qitziy el exn` okle ,oicdn

,oicd ziaaøîàå,mipiicl¯ ïéîBé ïéúìz ãò àðéúà àì éà`l m` §¨©¦Ÿ¨¥¨©§¨¦¦
mei miyly cr izei`x `ia`éàúååëæ éðä ïeìhaéìelhazi - ¦©§¨¥©§¨©

.df xhya zeabl lke` `le izeiekfñéðzéàdlgy oebk ,qp`p- ¦§¦
,epaådf zngnàúà àì`l -.mei miyly cr `a,àðeä áø øîà §Ÿ¨¨¨©©¨

qpe` zngn `ealn akrzdy it lr s`déúååëæ ìéèaelha - ¨¦©§¨¥
wxy dpzd `l oic ziaa eizexhy xqny dryay meyn .eizeiekf
lhazi ,qpe` el dxwiy `la mei miyly cr eizei`x `iai `l m`
lkay ezpeeky gken ,ok zepzdl yyg `ly jkne .eizeiekf xhy

.eizeiekf elhazi ote`
àáø déì øîà`ld ,`ped axl,àeä ñeðàixdyerpend qpe` edxw ¨©¥¨¨¨

,`alndéøèt àðîçø ñeðàå-`le ,oiypern qep` dxht dxezde §¨©£¨¨©§¥
,jka eizeiekf ciqtiáéúëc,dqxe`nd dxrp iabl aezk ixdy - ¦§¦

zy` ik ,dzina epic dnr akeyd yi`d ,dcya yi` d`vny§¨¨
' la` ,`id yi`øác äNòú àì äøòpìå'(ek ak mixac),xnelk ,`id §©©£¨Ÿ©£¤¨¨

wervl dlki `le ,dpevxn did `l dyrndy oeik ,zyprp dpi`
miylyn xzei akrzpy o`k mb ok m` .dcya df did ik deliviy
.epevxn `ly akrzpe li`ed ,eizeiekf ciqti `l ,qpe` zngn mei

éðàL àìè÷ àîéz éëå-dzin yper iabl wxy xn`z m`e §¦¥¨§¨¨©¦
aiigzi oennay mi`pza la` ,qep`d z` dxezd dxht dxengd

,qpe` zngn e`pz miiw `lyk elit`ïðúäå-epipy ixde §¨§©
,epizpynaïéñðBà éøãð,cvik,Bìöà ìëàiL Bøéáç Bøécäàeä äìçå ¦§¥¨¦¦¦£¥¤Ÿ©¤§§¨¨

,øäð BákéòL Bà Bða äìçL Bà,ïéñðBà éøãð elà éøä.xzen xcpde ¤¨¨§¤¦§¨¨£¥¥¦§¥¨¦
`ly ,xzen xcpd ,qpe` zngn akrzpy oeik mixcpa s`y ixd
s` ,ok m` .dcerql `ealn erpend qpe` el dxwiy zrc lr xcp
qpe` el dxwiy zrc lr eizeiekf xhy ciqtiy dpzd `l df
,qpe` zngn e`pz miiw `lyke ,mei miyly jeza `ealn erpend

.eizeiekf ciqti `l
,`xnbd dywnàáøìe`l qp`py zngn `a `l m`y xaeqd §¨¨
,eizeiekf ciqtdàðL éàî,oic ziaa eizexhy qitznd dpey dn - ©§¨

,eizeiekf ciqtd `l qpe` zngn mei miyly jez `a `l m`y
ïðúc àäîdpyna(:er oihib),,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ¥¨¦§©

,xn`e dpzd ezpizp zryaeéhéb äæ éøäCzyxebn iidze,åéLëòî £¥¤¦¥¥©§¨
ïàkî éúàa àì íàeiykrn aey` `l m` -,Lãç øNò íéðL ãò ¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨Ÿ¤

,hbd legi `l ,el` yceg xyr mipy jeza aey` m` j`úîe¥
Lãç øNò íéðL CBúamipy lk ay `ly e`pz miiwzpy `vnpe §§¥¨¨Ÿ¤

`le dzin qpe` zngn miiwzpy `l` ,yceg xyr,epevxnäæ éøä£¥¤
,èblegi hbdy dzid ezpeeke ,'eiykrn' jhib df ixd xn`y oeik ¥

xg`l hb ly oexqg dfa oi`e ,yceg mipy cr `eai `l m` meidn
.lg epi`y dzinqpe` zngn miiwzpy i`pzy `ax ixack m`e

,dyw ,i`pzd meiwk aygp epi`éànà,lg hbd recn-ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðzéàqpe`a did ,'iz`a `l m`' ly i`pzd meiw `lde - ¦§¦

,qpe`a i`pz meiwy oeike ,[dfn lecb qpe` jl oi`e ,zn ixdy-]
.hb df ixdy epipy recne ,e`pz miiwzp `ly `vnp ,meiw epi`

:eizeiekf qitznl hb oia wlgl yiy `xnbd zvxzn
,éøîàíúä éðàL àîìcdid i`pzd meiwy s` ,hba `weec ile` - ¨§¥¦§¨©¦¨¨

,hbd lg ,qpe`a
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miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtmixcp
.çåù úåðá.ray zepaïéøåñà úåðáìå úåøåçù íéðàú øîåà éúééä.,"ipelte ipelt" epiidc

,xeq` ezvwne ezvwn xzedy xcp epiide .mip`z oin inp epiidc - zexzen gey zepae

.zexzen gey zepae zexeq` mip`zc.àéä àáé÷ò éáøåx `ay cr :ipzwckcnile `aiwr '

.'ekeå.äéìò ïðáø éâéìô:xn`c ,`axl `iywe .zexzen gey zepae dxeq` dlklkd :ixn`c

oixeq` ipelte ipelt" xn`c `kid `nlr ilekc

.lkd ixac oixzen olekc - "xzen `a`eõéøú
úåðáå äøåñà äìëìëä ìë øîåà éúééä øîåàá äì

.úåøúåî çåùueg oixeq` mklek"c `inec epiid

.opax `le `id `aiwr 'xe ,ibiltc "`a`nøãð
à øúåä íãà éðá äùîçî.ïäî 'ipelt" xn`c oebk

.olek exzed - "xzen ipelte oixeq` ipelteõåç
.íäî ãçàîueg mixeq` mklek"c `inec epiidc

`ki` ikde .oixeq` oleke xzen `ed - "`a`n

,ixiinw "mklek"a `tiq jdc dpin rnynl

,"mklek" xn`c rnyn - "ueg" ipzwcn

`l` ibilt `l - "mklek"a ixiinw `tiqcne

."dfle dfl"a.àùéøodn cg`l xzed :ipzwc

- olek exzedx`id `aiwr 'iaxlc ,opax `le

xzedy xcp `aiwr.elek xzed ezvwn.àôéñå
.`id lkd ixac - oixeq` ode xzen `ed ipzwc

olek - "mklek"ac dax xn`w inp `kdezexeq`

.(`id) lkd ixac.àáøì éàå- "dfle dfl" xn`

`yix ,ibilt "mklek"ae ,xzen lkd ixac

inp ikdc ,lkd ixac - "dfle dfl"a ixiinwc

"c xn`xzen `ed :`tiqe .xzen d"c "dfle dfl

xn`c dinrhl `axc .`id opax - oixeq` ode

`axl oia ,n"n .mixqe` opaxe ,ibilt "mklek"a

"a `yix daxl oia."mklek"a `tiqe "dfle dfl

éðúî'.àåä äìçå.xicnd'îâñéôúàã
.àúååëæjixv dide ,c"al eizeikf ixhy `iady

.ezial xefgl.øîàå`l i` :epic lrale c"al

.'eke `piz`.øáã äùòú àì äøòðìåmeyn

.`id dqep`c.éðàù àìè÷ àîéú éëåiabc

ik dlr `pngx qg `lhwdqip`x`ya la` ,

meyn xhtn `l - `lhw aeig `kilc oiqpe`

.qpe`.'åëå ïðúäå.xehte.àáøìåqep` :xn`c

.xehte `ed.'åëå ïðúã àäî àðù éàîzn ikc

diqp`c b"r`c ,yceg xyr mipy jeza- dzin

.meaiid on dxehte ,hb ied.éøîà.onfd jeza zny t"r` hb ied ikd meyn
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,dpyna `l` elek xzed ezvwn xzedy xcp xn` `l b"dk 'it`c xaeq `edy ,eizeklda©

cinrna la`-minic oeik ,oigzetc 'ipznc `zi` m`c ,rixkdl l"p eixacke .`l

dl`y i"r oixzen miaeh-lkdc `ax xn` ik k"` ,dpynk `ed ixd cinrn 'it`©

mixzen olek dpynac micen-iaxc `zbelt` e`le ,i`w cegla d"ae y"ac `zbelt` ©

oigzetc oizipzna opixn` `dc .opaxe `aiwr

ikd i`e ,opax ibilte ,`ed dpynk cinrn elit`-

dlklkc oizipznn `axl `piax dil iywnw i`n

oi` :dil `nil ?opax ibilte `id `aiwr iaxc

edl zil oigzetc opax i`ce dicicl `dc .p"d

.elek xzed ezvwn xzedy xcp dpyna elit`©

ded ,oigzetc 'ipzn iabl dpyna edl zi` i`c©

cinrnc xn` `dc ,cinrna 'it` ixynl edl

i`ce `l` !mip`zc oizipznk dpyna oigzetc©

e`le i`w `cegla d"ae y"ac `zbelt` `ax

dpyn` elit` `aiwr iaxc ,oigzetc `zbelt`

`aiwr 'x :`axl dywn `w i`n ikd i`e .bilt

i`ce `l` !p"d oi` :dil `nil ?opax ibilte `id

dil zi`ck xnl ,'ip`zc 'ipznk oigzetc 'ipzn

dpynac `ax xn`w ik ,d"yne .dil zi`ck xnle©

oixzen olekc micen lkd-iaxe opaxc `zbelt`

`piax dil jixt ikd meyne ,i`w inp `aiwr

dpyna 'it`c :l"f o"anxd cer azke .l"pk .xity©

-zvw dnecy ,gzt i"r xzedy xcpa `wec

xcpa zerh yiy oeike ,zerh ixcpl-.elek lha

xizd la`dhxga ede-,xzip xcpd lk oi`

zetqeza la` .cala ea hxgzn `edy dn `l`

xwer mkgc oeik ,dhxga xzip elit`c :eazk

ezvwn xzedy oeikn ,exwirn xcpd-xzed

elek xzed ezvwn xzed xn`ce .elek-`weec

dfl" e` "mklek" xn`c oebk ,mlek mllkya

cg` xzed ,"dfl ,dfl" xn` m` la` ,e"iea "dfle

odn-lkl mpew c"nkc .mixeq` oleke xzen `ed

"ycwn yi`d" wxta gkencke ,inc cg`e cg`

).en oiyecw"oecwtd zereay" 'xtae ,"efae efa" iab (

).gl zereay`wece ."jl `l jl `l dreay" iab (

ezvwn xzedy xcp xn`c `ed mkg zxzda

la` .exwirn xcpd xwer mkgy itl ,elek xzed

ipa 'i dcip e` 'ixgd m` ,iecip e` mxg xzida

odn cg` xzede ,mc`-lra l"iwc lra zxtda oicd oke .mixeq` oleke xzen `ed

fiib fbin.'éðúî.epa dlgy e` 'eke elv` lk`iy exiag exicd oiqpe` ixcp,xnelk

`ed xenb qpe` e`lc b"r`c.éøä.oiqpe` ixcp el`xeq`l ezrc lr dlr `ly itl

dixc` ikdc `zrc` e`lc ,xzen - exnyl jixve epa dlgy oebk ,zvw qp`py lk la` .`ai `le llk qpe` `la `al lkeiyk `l` enr lk`i `l m` exiag lr eiqkp.'îâ
.i`zekf olhail oinei oizlz cr o`kn `piz` `l m`) oixcdpqa opzcke ,onf el epziy c"an ywa `xab i`d.`l scc"ae .mei 'l cre o`kn `ad `iadl jl yiy zei`x lky :(

ipelt mei cre o`kn iz`a `l m` :mdl xn`e ,mcia exiag lr el yiy eizeikf xhy qitziy enr eyre ,odn hnydl `l` ok xn` `l `ny eyyg-elhai elld izeikfike .

`l ipixg` icina la` ,qpe` zprh `ki` `lhw mewnac ,xnelk .ip`y `lhw `niz-m` exicdl xicn [al lr] dlr `ly itl ,oiqpe` ixcp el` ixd 'eke oiqpe` ixcp :opzde

dizekf qitzn iab ,inp `kd .jk el rx`i-icin dil ipy `lc `ped axe !izinl ivn `lc `kid lk dizekf olhailc ezrc lr dlr `lc `nip-,dikxtl yg `lc rnyn

ipz` `le iiepz`l l"dc oeik ,`kd la` ?dil ztki` i`nc ,iiepz`l xicnl l"d `l mzdc meyn-diytp` ciqt`c edi`.àîìãxzl` on zi`nc rci ied i`c `kd ip`y

.`hib aidie xnbymai inw letiz `lc ikid ik ,dyxbne xnb - zi`nc rci i`c y"ke ,mai inw letizc dil `gip `lc meyn `l` hb dl ozp `l ixd.àîìãåqpe`

.ip`y 'ilbnczeaezkc w"ta `zi`ck ,zevext meyne zerepv meyn oihiba qpe` oi`c meyn `nrh epiid `kdc iiepyl n"dc d"de .iiepz`l l"d - `aeh gikyc oeikc ,xnelk

):a scdl ipyn ,oihiba qpe` zprh yic l"qc dywnc dinrh metlc `l` .(.áøìå.`ipw `l `zknq`e `id `zknq` ickn `pedmeyn `l` dizekf qitz` `l `xab i`dc

) n"aa xn` `ped axc b"r` .ipw `l - qpe` `la elit` b"dk lke ,izilc 'izrc` jinqc.eq sc`ipw `zknq`c (-ongp ax dia xcdck `ped ax dia xcdc q"ydl dil miw

dixcd` ineipnc ,mzd.éðàù.dizekf oqtznc `kd`zknq` `kil - c"a cia oqitzde ezeyxn e`viy oeiky.ùéìùäå.exhy,ozi :xne` iqei iax .yily cia epzpy

`ipw `l `zknq` 'il `xiaqc ,ozi `l xne` dcedi iax .`ipw `zknq` l"qc.éðàù.izekf olhail xn`c `kd.zexhy oze`a el yiy zekfe gk lk lgen `edy ,xnelk
oeikc
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.òãé éåä éàãjkld ,eiykrn `hib aidie xnb xzl`l - onfd jeza ziinc i`pzd zrya

qipz`c rci ded i` ,i`d la` .hb iedinl diala xnb ikdle ,hb iedlhan ded `l -

.ipwne xnb `le ,dizeekf.àééúî äéîù àì ìàåîù åäì øîàåqpin `de ,qip`c b"r`

!`hib iedil `le qip`.éðàù àéìâéîã àñðåà àîìãoipnifc ,`ed `ilbinc `qpe` `xarne

`lc`gkzyn`irane .`qib i`dadil

'it`e (dizrc` wiq` `nlce) dizrc` iweq`l

i` ikd meyn ,dpzd `l ikdqipzinonf i`da

elit` ,hb iedilc ipwne xnb xn` -mey eakir

!xeht - qipzi` i` ,`nlra la` .qpe`áøìå
.àðåä`d ?i`n` ,dizeekf olha :xn`c

,ezrc lr jnqe ,`nlra mixac ,`ed `zknq`

ikd xn`w ikdl ,epnfa `al leki `edy xeaqk

!`ipw `l `zknq`e -.àëä éðàù.ipw ikdl

.ã"áì äéúåëæ ñéôúàãieabkcded `le ,inc

.`zknq`úà ùéìùäå åáåç úö÷î òøôù éî
åøèù.eilr aeg lral el didy xhyd gipdy

o`kn aegd rxet ipi` m` :el xn`e ,on`p cia

crlea dabie xefgie ,delnl exhy el oz - mei '

.dligza ea aezky dn lk.ïúð àìå.rxt `le

.ïúé øîåà éñåé éáø.delnl xhyd yilyd

`zknq`c b"r`erextl did xeaqc ,`id

.xhyd z` delnd dpw - onfd eze`aäëìä ïéà
.'åëåcia xhyd qitz`c b"r` ,`kd `d

dinrhl `ipw `le ,`zknq` `ied - [yilyd]

!axcøîàã àëä éðàù.äéúåëæ ïìèáéì`ly

xeng edfc ,ynn oda `dioz"n."exhy el

.àéð÷ àúëîñà àúëìäå.qitzn `lc b"r`e

.ñéðà àìã àåäå`qpe`aik ,iypi`l `gkenc

diwqtc ,lirlc i`d.`xarn.äéðéî åð÷ã àåäå
.ea xefgi `lyã"ááå.áåùçdgnen `diy

edlek `l` ,ipw `l - jci` `la cg ded i`c .da opira ilin zlz ipd lke .miaxlb'

,qip` `lc :opira,oipwec"aae.aeygéðúî'.ïéâøäìm`y .oenn iwqr lr bxed `edy

leki - ebxedl `axeclly epi` m` ilr df xcp" xn`ie ,dnexz ly `edy df lr

,xzen xcpde ,efl dzin aeig yiy itl ,mlhi `ly ick ,dnexz ly epi`y t"r` "dnexz

.oiqpe` ixcp inp epiideïéîøçìå..bxed epi`y `nlra mihqil `edyíéñëåîìå.qkn lhep

.k"ra eizexit lehil dvexe ,jlnd.äîåøú ìù ïðéàù éô ìò óàly ody xecil leki

.ipzw ef s` ef `l 'ipzne ,mlhi `ly ick dnexz.íéøãåð ìëá.mdl
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xn`e ,exiag cil xqena oke .exiag da dkef cinc ,`zknq` da zil - `id dlignc oeikc

e` "oz`" xne`a `l` `zknq` `kilc ,dpw - "jciay dna dkf jk dyr` `l m`" el

) "adfd" wxta ,l"f i"yx zrc ok oi`e .l"f m"anxd zrc oke .oda `veike "mly`":gn sc n"a(

ia xfeg ip` m`" el xn`e exiagl oeaxir ozepd :mzd `ipzc `d iab-,"ipeaxr jl legn`

ia xfeg ip` m`" xne` dlde-"jpeaxr jl letk`

[dinrhl iqei iax] .iqei 'x ixac ,mi`pzd eniiwzp

eic :xne` dcedi iax .`ipw `zknq` xaqwc

df `l :my l"f i"yx yxite .epeaxr cbpk dpwiy

.`id `zknq`c meyn ,legni df `le letki

inp `de .`zknq` `kiiy dligna elit` `nl`

,eaeg zvwn rxty inc,jenqa lirl dizi`c

.`ed dlign zxezn i`pz `edd i`cec .ikd gken

`ipw `zknq`c iqei iaxl l"qc idp ,`l i`c-

zvwn lgnp xak `lde ?xhyd lk df dabi j`id

dlgzn i`ce `l` !daebe xfeg epi` aeye ,eceary

cre o`kn x`yd jl izzp `l m` :dpzd jk

mei miyly-`l` oerxt el` zernd `di `l

ozi `l :xne` dcedi iax ,d"t`e .dpzn-`nl`

`l` .`ipw `l dligne dpzn iab elit` `zknq`

xnelk ,i`zekf olhail xn`c `kd ip`y :t"d

onf eze`l `a `l m`y dcen `edy-eizei`xy

xwy mdy xnelk ,zelha.àúëìäå
.`ipw `zknq`dipin epwc `ede qip` `lc `ede

`inec 'it` ,xnelk ,qip` `lc `ede .aeyg c"aa

xenb qep` i`c .xenb qpe` epi`y ,epa dlgc

`dc ,xn`w `qpe` i`d ik `l` .`hiyt - xn`w

ikid ikc ,mixcpc oizipznl lirl dl opincn

- exicd `l epa dlgc `zrc`c oizipzna xn`c

ezrc lr dlr `l dizekf qitz` ik ,inp `kd

aixl `vie dleg epa gipiy.àåäådipin epwc

.aeyg c"aaixack `lye .iq` axe in` axc `pic ia oebk ,`penn irewt`l mil` ,xnelk

:l"f mipey`xd eywde .dgnen c"aa xnel el did - eixack m`e .jenq jixvdy l"f m"anxd

) "jyp edfi`" wxta xn` `dc ?il dnl aeyg c"a:eq sc n"a"eiykrn" xn`c `kid lkc (-

ipw `l "eiykrn" i`c .`ed "eiykrn"k k"r xceq oipwe ,`zknq` meyn `kil-ikd xza

`l` jl dpwz `le ef dxt jeyn :exagl xne`k l"de ,dixnl xceq xcd `dc ,ipw `l inp

) "eiykrn" l"`c `kid `l` ,exvga `niiw `lc `kid lk dpw `lc ,mei 'l xg`l.at zeaezk.(

inl aeyg c"a ,`zknq` ilehal ibq "eiykrn"e ,`ed "eiykrn"k oigxk lr oipw lkc oeike

`zknq` lhan "eiykrn"c xn` ikc :l"f z"x uxiz ?il-"jyp edfi`" wxtc `idd ik n"d

enr dpzdy in cil xqn `ly ,`kd la` .edcy el xqny ,dcy el okyn zia el okync

melk-exiag cil xqen epi`y lkc ,`nlra zezknq` edleka oicd oky l"f axd xn` jkitle .aeyg c"ae oipw jixv-oe`bd zrc ok oi`e .aeyg c"aa oipw `l` ,oda liren "eiykrn" oi`

,xn`w `wec `kd `l` .exiagl mc` oiay oi`pza aeyg c"al wqr oi`y ,d`xp eixacke ."heyt hb" wxta l"f iqtl` axd azke ,cegla dizekf qitzna `l` dizil `wqit i`dc azky ,l"f

pin epw ik `wec d"yne ,jkl edewiwfd c"a `l` ,'izekf olhal iz` `l i`c xn` cala dizrcn `l `xab i`dc meynmil` aeyg c"ac ,"eiykrn" xn` `lc b"r` ,ipdn aeyg c"a di

ipw `l `zyd i`c ,`ed eiykrn oipw lke ,dipin epwc il wetiz ?il dnl aeyg c"ac `penn irewt` :`niz ike .`penn irewt`l-z"x ixacke ,dixnl `xceq xcd `dc ,ipw `l ikd xza

ecin epwe ,mzq exiagl dcy dpwdy iny xn`w `hyew i`ce ,oi` !l"f-"iz`a `l m`" ipz` ik la` .dpw xzl`l-dpew epi`y `vnpe ,`nei `edd xzal `l` eiykrn ipwilc rnyn `l

"eiykrn"k iede ,`penn irewt`l inil` c"ac meyn ,`nzq oipwa `kd ibq d"yn `l` .llk.àöîðå,mixac ly owqt eiykr.`zknq` meyn dia zil "eiykrn" `ki`c `kid lkc

.dipin epwc `ede :xn`w ikd `kd `l` ?dil dnl oipw - da erbp c"ac `zerwt` meyn i`c ,ok l"p `le .dia ipdn inp dicegl "eiykrn"e ,ipdn c"aa dipin epw i` - `zekf qitznae

dced eli`c ,`zilc .oipw `ira `le `id c"aa d`cedc meyn ,oipw jixv `l - zelha eizei`x onf eze`l `a `l m`y dcen `edy ,xnelk ,dizekf olhal xn`c oeik :`niz `lc ,xnelk

dpwi dna ,ikd 'it` - `zknq` `kil "eiykrn" `ki`c oeik :`niz 'it`c .ipdn `l "eiykrn" xn` 'it` ,jkld .dxenb d`ced o`k oi` - "m`"a dlzy oeik la` .p"d - i`pz mey `la ok

`l` .`zknq`l yginl `kil "eiykrn"ae ,dixag ipw oipwac ,aeyg c"a opira `l - dipin epwe "eiykrn" xn` i`c ,p"d oi`e .dixag ipwilc ikid ik oipw ira jkld ?eizeikf elhaiy dld

i`n `ed aeyg c"ac oeikc .inc "eiykrn" 'ita xn`c o`nke `pic iaa jiign `lc icdq op`c ,"eiykrn" jixv `l aeyg c"a iedc `kid lkc ,`pixg` `pic opireny` opiwqr c"aac oeikc

il d`xp ok .obedk dlere oekp xac `ede ,`zknq` ipic x`yn df oic dpzyp `le oenn zrwtdl o`k mikixv ep` oi`y df yexitl `vnpe .dil opieyn dxenb d`cedk "olhal" xn`c.

'éðúî.oibxdl mixcepmc` ipa mibxedy l`xyi mihqill..ïéîøçìoilleye oinixgn..ïéñëåîìåqknd on xhtdl.
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úéîc òãé äåä éàc¯áéäéå øîb äåä øzIàI ïî §¦£¨¨©§¦¦§©§©£¨¨©§¨¥
ïàkî àðéúà àI éà :eäI øîàc àeääî ù"î .àhéb¦¨¥©©£©§¦¨¨¥¨¦¨

ïéîBé ïéúIz ãò¯î dé÷ñôe ,àúà .àhéb éåäéI,àøaò ©§¨¦¦¤¡¥¦¨£¨§¨¥©©§¨
:IàeîL øîàå !éàúàc eæç ,éàúàc eæç :eäI øîà£©§£©£©£©£©©£©§¥
àîIc !ñéðà ñðéî àäå ?éànà .àééúî déîL àÏ§¥¨§¨©©§¨¥©£¦¦§¨
áøIe .déñðeà éIâéî àøaòîe ,éðàL àéIâéîc àñðeà§¨§¦§©¨¨¥©©§¨¦§¥§¥§©
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BI ïúBð éðà ïéà íà :øîàå ,BøèL úà LéILäå§¦§¦¤§¨§¨©¦¥£¦¥

íBé 'I ãò ïàkî¯àIå ïîæ òébä .BøèL BI ïz ¦¨©¥§¨¦¦©§©§Ÿ
àI :øîBà äãeäé 'øå ,ïzé :øîBà éñBé éaø ,ïúð̈©©¦¥¥¦¥§¨¥Ÿ
øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .ïzé¦¥§¨©©©§¨¨©©¨©£¨©
!àéð÷ àzëîñà øîàc éñBé 'øë äëIä ïéà :áø©¥£¨¨¥§¨©©§©§¨¨§¨
àzëîñà :àúëIäå .déúåëæ ïIèaI øîàc àëä éðàL̈¥¨¨©£©¦¨§¨©§¨¥§¦§§¨©§©§¨
ã"áá dépéî eð÷c àeäå ,ñéðà àIc àeäå ,àéð÷̈§¨§§¨£¦§§¨¦¥

.áeLç'éðúîàéäL ïéñëBnIå ïéîøçIå ïéâøäI ïéøãBð ¨§¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§©§¦¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc mixcp(ycew zay meil)

oeikúéîc òãé äåä éàc-mipy jeza zenl eteqy rcei did m` §¦£¨¨©§¦
,yceg xyràhéb áéäéå øîb äåä øzìàì ïîcin hb ozep did - ¦§©§©£¨¨©§¨¦¦¨

meail wwfiz `l ezy`y ,`id hbd zpizpa ezxhny ,i`pz `la
,eizeiekf qitzdy `xab `edd la` .rxf el oi` m` ,ezzin xg`l

.eizeiekf lhan did `l qpe` edxwiy rcei did m`
:qpe` zprh dliren `ly dywn `xnbd

i`pzd meiw o`k oi` qpe` zngn `a `l m`y ,`axlciqtn epi`e
,eizeiekfî àðL éàî,didy dyrnaàeää,ezy`l hb ozpyøîàc ©§¨¦©§¨©

eäìhbd icrl xn`e -àðéúà àì éào`kl aey` `l m` -ïàkî §¦Ÿ¨¥¨¦¨
ïéîBé ïéúìz ãò,mei miyely cre dzrn -àhéb éåäéì,hbd legi - ©§¨¦¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyely jeza aey` m` j`dé÷ñôe àúà̈¨©§¥
àøaòîrepnle xirl qpkdl dvxe miyelyd meia mc` eze` `a - ©§¨¨

lki `le ,ewiqtd exirl epia didy xdpd j` ,hbd zelg z`
miveg dilry zxearndy iptn miyelyd mei xary cr ezevgl

.xirl jenqy xdpd cva dzid xdpd z`eäì øîàmc` eze` ¨©§
,xdpd ly ipyd exara micnerléàúàc eæç éàúàc eæçe`x - £©£©£©£©

.iz`ay e`x ,iz`ay¯ àééúî déîL àì ìàeîL øîàåcr ef d`ia §¨©§¥Ÿ§¥©§¨
qpkiy cr ,d`ia zaygp dpi` xirl dkenq `idy s` ,xdpd zty
'oinei oizlz cr o`kn iz`a `l m`' e`pz miiwzpy `vnpe .dil`
,qpe` zngn `a `ly it lr s`y xaeq l`enyy ixd .lg hbde

.lg hbde ,oihiba dliren qpe` zprh oi`cnly `ax itle
miiwzpy aygp df oi` qpe` zngn `a `l m`y epizpynn

,dyw ,i`pzdéànà,oihib iabl mb ok xn`p `l recn -ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðàenk xacd aygi `le ,qpe` zngn did `a `ly dn `ld - ¨¦

.hbd legi `le ,yceg xyr mipy cre o`kn `a `ly
:ievn epi`y qpe`l ievnd qpe` oia welig yiy zvxzn `xnbd

éðàL àéìbéîc àñðeà àîìclekiy lkl ielbe ,ievnd qpe` `ny - ¦§¨§¨§¦©§¨©¦
ezrc lr dlrd ievnd qpe`ay .ievn epi`y qpe`n dpey ,zexwl
hbd zpizp zrya zepzdl el dide ,dfk qpe` el dxwiy xyt`y
dpzd `ly oeike ,hbd legiy dvex epi` dfk qpe` el rx`i m`y
oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,`a `le qp`p m` s` hbd lg ,ok
did `l ,ezrca ezelrdl el did `ly ,epa dlgy e` `ed dlg
pi` okle ,eizeiekf ciqtdl dvex epi` ok dxwi m`y zepzdl ele

.`a `le qp`p m` eizeiekf ciqtnàøaòîediwqt'c qpe` - ©§¨¨
'`xarndéñðeà élbéîzxearnd minrtly `ed ielbe ievn xac - ¦©¥§¥

.xdpd ly ipyd exara z`vnp
:`zknq` meyn eizeiekf qitzna oi` recn dywn `xnbd

àðeä áøìemei miyely cre o`kn `a `le qp`p m` s`y xn`y §©¨
,eizeiekf milhaéãkîdf ote`a `ld -àzëîñà,àéäjnqy oeik ¦§¦©§©§¨¦

ixhy z` ciqti `le ,eizei`x mr oic zial xefgiy jk lr
,eizeiekfåoicd ixdyàéð÷ àì àzëîñà`ly meyn ,dpew dpi` - §©§©§¨Ÿ©§¨

.zeaiigzdd z` miiwl ezrca did ixdy ,zepwdl ezrca xnb
.`ped ax zrcl eizeiekf ciqtn recn ok m`e

,`xnbd zvxznïúeëæ ïñôzéîc àëä éðàL`ived xaky oeik - ©¦¨¨§¦©§¨§¨
xak eli`k xacd dnec ,xg` cia mze` qitzde ezeyxn eizeiekf
llk jxca m` s`e ,mlhal zrc zexinb el yie ,eizexhy z` eab

.dpew `zknq` dfk ote`a ,dpew dpi` `zknq`
:dpew dpi` `zknq` ,xg` cia qitzdyk mby dywn `xnbd

àéä àzëîñà åàì ïéñôzéîc àëéäå-z` qitzdy mewna ike §¥¨§¦©§¦¨©§©§¨¦
,`zknq` meyn oi` xg` cia exhyïðúäå,epipy `lde -éî §¨§©¦

,BáBç úö÷î òøtLdelnd cia exhy z` xi`ydl leki did `le ¤¨©¦§¨
,xak rxty dn z` mb epnn dabie xefgi `ly ickåoklLéìLä §¦§¦

BøèL úà,iyily mc` cia exhy z` ciwtd -øîàå,deldíà ¤¦§§¨©¦
Bì ïúBð éðà ïéàdelnl rxet -ìL ãò ïàkîíBé íéLx`y z` ¥£¦¥¦¨©§¦

,aegdBì ïzz` ,delnl -,BøèLm`e .eaeg lk z` dabieïîæ òébä ¥§¨¦¦©§©
mei miyely exar -ïúð àìå,aegd x`y z`,øîBà éñBé éaøïzé §Ÿ¨©©¦¥¥¦¥

jeza eaeg lk z` rxtiy jnq deldy s` ,xhyd z` delnl
`l m`y xn` okle ,mei miyelyozpy zernd lr lgen rxti

.dpew `zknq`y oeik ,aegd lk z` dabie delnd xefgie ,dligz
,øîBà äãeäé éaøåïzé àì`l `zknq`y oeik ,xhyd z` delnl §©¦§¨¥Ÿ¦¥

.dpewéaøk äëìä ïéà ,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©¥£¨¨§©¦
,àéð÷ àzëîñà øîàc éñBédpi` `zknq`y dcedi iaxk `l` ¥§¨©©§©§¨©§¨

.dpewax xaeq xg` cia exhy z` yilydyk s`y gkene
axk `ly wqt recn `ped ax lr dywe ,dpew dpi` `zknq`y

.eax didy
,`xnbd zvxznàëä éðàLeizeiekf qitzdy `xab `edd iabl ©¦¨¨

,mei miyely cre o`kn eizei`x `iai `l m` oic ziaaøîàc§¨©
déúåëæ ïìhaìdcen `edy xnelk .eizeiekf elhaziy xn`y - ¦©§¨©§¨¥

oeik ,zelha eizei`x mei miyely seql eizei`x `iai `l m`y
.oenn reazl mda ynzydl leki epi`e ,od xwy ly zei`xy

:`zknq` oica dkldd wqt
àúëìäåy `id dkldd -àéð÷ àzëîñà,dpew -oziy aiigznde §¦§§¨©§©§¨©§¨

z` dyr `l seqale ,mieqn dyrn dyri `l m` exiagl xac
m` eizeiekf xhy ciqtiy xn`y oebke .zeaiigzdd dlg ,dyrnd

,mei miyely seql eizei`x `iai `l.`iad `l seqale
:ef dkld `xnbd dliabn

ådpew `zknq`y dnàeä`weecñéðà àìc`l` ,qp`p `ly - §§Ÿ¨¦
zngn ezeaiigzd z` miiw `l m` la` .df xac dyr `l epevxn
aiigzdl ezrc lr dlr `ly xacd xexa ik .exiag dpw `l ,qpe`

.qp`i m`
:ztqep dlabd

dépéî eð÷c àeäåepwy oeike ,aiigzndn oipw eyriy jixv oke - §§¨¦¥
ik ,`zknq` meyn dfa oi` ,eiykrn lgy xceq oipwa epnn
xg`l legi oipwde exiagl aiigzdy ote`a wx zkiiy `zknq`

el dpwd m` ,eiykrn oipwd legiy xn` `l m` s`e .onfïéc úéáa§¥¦
áeLç,oic zian wegv dyer epi` mc` ik ,`zknq` epi` ok mb ¨

yexita xn`y enke ,dxenb d`cedk `ed oic ziaa oipw lke
:eiykrn oipwd legiy

äðùî
mixzend mixcpd zrax`n iriaxd beqd x`azp zncewd dpyna
mixwn zx`an epizpyn .oiqpe` ixcp `ede ,mda wqer df wxty

oiqpe` ixcp ly mitqepïéâøäì ïéøãBðmibxedy l`xyi mihqill - §¦§¨¨¦
,mpenn zgwl ick mc` ipaïéîøçìe,oenn milfeby miyp` - §¨¨¦

ïéñëBîìee`a m`y .miqin zeabl jlnd mrhn mipennd miciwt - §§¦
mdl xecpl el xzen ,eizexit epnn zgwl el` lkn cg`àéäL- ¤¦

ly md zexitdy,äîeøze ,epnn mze` elhi `ly ickaét ìò óà §¨©©¦
`id zn`dy.äîeøz BðéàLxecpl xzen oke¯ Cìnä úéa ìL ïäL ¤¥§¨¤¥¤¥©¤¤

,jlnd iqkp.Cìnä úéa ìL ïðéàL ét ìò óàote` x`eai `xnbae ©©¦¤¥¨¤¥©¤¤
.enrhe xzidd

:df xzid xn`p izn mi`pz zwelgn d`ian dpynd
ïéøãBð ìka ,íéøîBà éànL úéaxecpl xzen xcp ly ote` lka - ¥©©§¦©Ÿ§¦

,qp`dn xhtidl ick
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רי
miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtmixcp

.òãé éåä éàãjkld ,eiykrn `hib aidie xnb xzl`l - onfd jeza ziinc i`pzd zrya

qipz`c rci ded i` ,i`d la` .hb iedinl diala xnb ikdle ,hb iedlhan ded `l -

.ipwne xnb `le ,dizeekf.àééúî äéîù àì ìàåîù åäì øîàåqpin `de ,qip`c b"r`

!`hib iedil `le qip`.éðàù àéìâéîã àñðåà àîìãoipnifc ,`ed `ilbinc `qpe` `xarne

`lc`gkzyn`irane .`qib i`dadil

'it`e (dizrc` wiq` `nlce) dizrc` iweq`l

i` ikd meyn ,dpzd `l ikdqipzinonf i`da

elit` ,hb iedilc ipwne xnb xn` -mey eakir

!xeht - qipzi` i` ,`nlra la` .qpe`áøìå
.àðåä`d ?i`n` ,dizeekf olha :xn`c

,ezrc lr jnqe ,`nlra mixac ,`ed `zknq`

ikd xn`w ikdl ,epnfa `al leki `edy xeaqk

!`ipw `l `zknq`e -.àëä éðàù.ipw ikdl

.ã"áì äéúåëæ ñéôúàãieabkcded `le ,inc

.`zknq`úà ùéìùäå åáåç úö÷î òøôù éî
åøèù.eilr aeg lral el didy xhyd gipdy

o`kn aegd rxet ipi` m` :el xn`e ,on`p cia

crlea dabie xefgie ,delnl exhy el oz - mei '

.dligza ea aezky dn lk.ïúð àìå.rxt `le

.ïúé øîåà éñåé éáø.delnl xhyd yilyd

`zknq`c b"r`erextl did xeaqc ,`id

.xhyd z` delnd dpw - onfd eze`aäëìä ïéà
.'åëåcia xhyd qitz`c b"r` ,`kd `d

dinrhl `ipw `le ,`zknq` `ied - [yilyd]

!axcøîàã àëä éðàù.äéúåëæ ïìèáéì`ly

xeng edfc ,ynn oda `dioz"n."exhy el

.àéð÷ àúëîñà àúëìäå.qitzn `lc b"r`e

.ñéðà àìã àåäå`qpe`aik ,iypi`l `gkenc

diwqtc ,lirlc i`d.`xarn.äéðéî åð÷ã àåäå
.ea xefgi `lyã"ááå.áåùçdgnen `diy

edlek `l` ,ipw `l - jci` `la cg ded i`c .da opira ilin zlz ipd lke .miaxlb'

,qip` `lc :opira,oipwec"aae.aeygéðúî'.ïéâøäìm`y .oenn iwqr lr bxed `edy

leki - ebxedl `axeclly epi` m` ilr df xcp" xn`ie ,dnexz ly `edy df lr

,xzen xcpde ,efl dzin aeig yiy itl ,mlhi `ly ick ,dnexz ly epi`y t"r` "dnexz

.oiqpe` ixcp inp epiideïéîøçìå..bxed epi`y `nlra mihqil `edyíéñëåîìå.qkn lhep

.k"ra eizexit lehil dvexe ,jlnd.äîåøú ìù ïðéàù éô ìò óàly ody xecil leki

.ipzw ef s` ef `l 'ipzne ,mlhi `ly ick dnexz.íéøãåð ìëá.mdl
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xn`e ,exiag cil xqena oke .exiag da dkef cinc ,`zknq` da zil - `id dlignc oeikc

e` "oz`" xne`a `l` `zknq` `kilc ,dpw - "jciay dna dkf jk dyr` `l m`" el

) "adfd" wxta ,l"f i"yx zrc ok oi`e .l"f m"anxd zrc oke .oda `veike "mly`":gn sc n"a(

ia xfeg ip` m`" el xn`e exiagl oeaxir ozepd :mzd `ipzc `d iab-,"ipeaxr jl legn`

ia xfeg ip` m`" xne` dlde-"jpeaxr jl letk`

[dinrhl iqei iax] .iqei 'x ixac ,mi`pzd eniiwzp

eic :xne` dcedi iax .`ipw `zknq` xaqwc

df `l :my l"f i"yx yxite .epeaxr cbpk dpwiy

.`id `zknq`c meyn ,legni df `le letki

inp `de .`zknq` `kiiy dligna elit` `nl`

,eaeg zvwn rxty inc,jenqa lirl dizi`c

.`ed dlign zxezn i`pz `edd i`cec .ikd gken

`ipw `zknq`c iqei iaxl l"qc idp ,`l i`c-

zvwn lgnp xak `lde ?xhyd lk df dabi j`id

dlgzn i`ce `l` !daebe xfeg epi` aeye ,eceary

cre o`kn x`yd jl izzp `l m` :dpzd jk

mei miyly-`l` oerxt el` zernd `di `l

ozi `l :xne` dcedi iax ,d"t`e .dpzn-`nl`

`l` .`ipw `l dligne dpzn iab elit` `zknq`

xnelk ,i`zekf olhail xn`c `kd ip`y :t"d

onf eze`l `a `l m`y dcen `edy-eizei`xy

xwy mdy xnelk ,zelha.àúëìäå
.`ipw `zknq`dipin epwc `ede qip` `lc `ede

`inec 'it` ,xnelk ,qip` `lc `ede .aeyg c"aa

xenb qep` i`c .xenb qpe` epi`y ,epa dlgc

`dc ,xn`w `qpe` i`d ik `l` .`hiyt - xn`w

ikid ikc ,mixcpc oizipznl lirl dl opincn

- exicd `l epa dlgc `zrc`c oizipzna xn`c

ezrc lr dlr `l dizekf qitz` ik ,inp `kd

aixl `vie dleg epa gipiy.àåäådipin epwc

.aeyg c"aaixack `lye .iq` axe in` axc `pic ia oebk ,`penn irewt`l mil` ,xnelk

:l"f mipey`xd eywde .dgnen c"aa xnel el did - eixack m`e .jenq jixvdy l"f m"anxd

) "jyp edfi`" wxta xn` `dc ?il dnl aeyg c"a:eq sc n"a"eiykrn" xn`c `kid lkc (-

ipw `l "eiykrn" i`c .`ed "eiykrn"k k"r xceq oipwe ,`zknq` meyn `kil-ikd xza

`l` jl dpwz `le ef dxt jeyn :exagl xne`k l"de ,dixnl xceq xcd `dc ,ipw `l inp

) "eiykrn" l"`c `kid `l` ,exvga `niiw `lc `kid lk dpw `lc ,mei 'l xg`l.at zeaezk.(

inl aeyg c"a ,`zknq` ilehal ibq "eiykrn"e ,`ed "eiykrn"k oigxk lr oipw lkc oeike

`zknq` lhan "eiykrn"c xn` ikc :l"f z"x uxiz ?il-"jyp edfi`" wxtc `idd ik n"d

enr dpzdy in cil xqn `ly ,`kd la` .edcy el xqny ,dcy el okyn zia el okync

melk-exiag cil xqen epi`y lkc ,`nlra zezknq` edleka oicd oky l"f axd xn` jkitle .aeyg c"ae oipw jixv-oe`bd zrc ok oi`e .aeyg c"aa oipw `l` ,oda liren "eiykrn" oi`

,xn`w `wec `kd `l` .exiagl mc` oiay oi`pza aeyg c"al wqr oi`y ,d`xp eixacke ."heyt hb" wxta l"f iqtl` axd azke ,cegla dizekf qitzna `l` dizil `wqit i`dc azky ,l"f

pin epw ik `wec d"yne ,jkl edewiwfd c"a `l` ,'izekf olhal iz` `l i`c xn` cala dizrcn `l `xab i`dc meynmil` aeyg c"ac ,"eiykrn" xn` `lc b"r` ,ipdn aeyg c"a di

ipw `l `zyd i`c ,`ed eiykrn oipw lke ,dipin epwc il wetiz ?il dnl aeyg c"ac `penn irewt` :`niz ike .`penn irewt`l-z"x ixacke ,dixnl `xceq xcd `dc ,ipw `l ikd xza

ecin epwe ,mzq exiagl dcy dpwdy iny xn`w `hyew i`ce ,oi` !l"f-"iz`a `l m`" ipz` ik la` .dpw xzl`l-dpew epi`y `vnpe ,`nei `edd xzal `l` eiykrn ipwilc rnyn `l

"eiykrn"k iede ,`penn irewt`l inil` c"ac meyn ,`nzq oipwa `kd ibq d"yn `l` .llk.àöîðå,mixac ly owqt eiykr.`zknq` meyn dia zil "eiykrn" `ki`c `kid lkc

.dipin epwc `ede :xn`w ikd `kd `l` ?dil dnl oipw - da erbp c"ac `zerwt` meyn i`c ,ok l"p `le .dia ipdn inp dicegl "eiykrn"e ,ipdn c"aa dipin epw i` - `zekf qitznae

dced eli`c ,`zilc .oipw `ira `le `id c"aa d`cedc meyn ,oipw jixv `l - zelha eizei`x onf eze`l `a `l m`y dcen `edy ,xnelk ,dizekf olhal xn`c oeik :`niz `lc ,xnelk

dpwi dna ,ikd 'it` - `zknq` `kil "eiykrn" `ki`c oeik :`niz 'it`c .ipdn `l "eiykrn" xn` 'it` ,jkld .dxenb d`ced o`k oi` - "m`"a dlzy oeik la` .p"d - i`pz mey `la ok

`l` .`zknq`l yginl `kil "eiykrn"ae ,dixag ipw oipwac ,aeyg c"a opira `l - dipin epwe "eiykrn" xn` i`c ,p"d oi`e .dixag ipwilc ikid ik oipw ira jkld ?eizeikf elhaiy dld

i`n `ed aeyg c"ac oeikc .inc "eiykrn" 'ita xn`c o`nke `pic iaa jiign `lc icdq op`c ,"eiykrn" jixv `l aeyg c"a iedc `kid lkc ,`pixg` `pic opireny` opiwqr c"aac oeikc

il d`xp ok .obedk dlere oekp xac `ede ,`zknq` ipic x`yn df oic dpzyp `le oenn zrwtdl o`k mikixv ep` oi`y df yexitl `vnpe .dil opieyn dxenb d`cedk "olhal" xn`c.

'éðúî.oibxdl mixcepmc` ipa mibxedy l`xyi mihqill..ïéîøçìoilleye oinixgn..ïéñëåîìåqknd on xhtdl.
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úéîc òãé äåä éàc¯áéäéå øîb äåä øzIàI ïî §¦£¨¨©§¦¦§©§©£¨¨©§¨¥
ïàkî àðéúà àI éà :eäI øîàc àeääî ù"î .àhéb¦¨¥©©£©§¦¨¨¥¨¦¨

ïéîBé ïéúIz ãò¯î dé÷ñôe ,àúà .àhéb éåäéI,àøaò ©§¨¦¦¤¡¥¦¨£¨§¨¥©©§¨
:IàeîL øîàå !éàúàc eæç ,éàúàc eæç :eäI øîà£©§£©£©£©£©©£©§¥
àîIc !ñéðà ñðéî àäå ?éànà .àééúî déîL àÏ§¥¨§¨©©§¨¥©£¦¦§¨
áøIe .déñðeà éIâéî àøaòîe ,éðàL àéIâéîc àñðeà§¨§¦§©¨¨¥©©§¨¦§¥§¥§©
!àéð÷ àI àzëîñàå ,àéä àzëîñà éãkî ,àðeä¨¦§¦©§©§¨¦§©§©§¨¨¨§¨
åàI ïéñtúéîc àëéäå .ïúeëæ ïñtúéîc ,àëä éðàL̈¥¨¨§¦§§¨§¨§¥¨§¦§§¦¨
BáBç úö÷î òøtL éî :ïðúäå ?àéä àzëîñà©§©§¨¦§¨§©¦¤¨©¦§¨
BI ïúBð éðà ïéà íà :øîàå ,BøèL úà LéILäå§¦§¦¤§¨§¨©¦¥£¦¥

íBé 'I ãò ïàkî¯àIå ïîæ òébä .BøèL BI ïz ¦¨©¥§¨¦¦©§©§Ÿ
àI :øîBà äãeäé 'øå ,ïzé :øîBà éñBé éaø ,ïúð̈©©¦¥¥¦¥§¨¥Ÿ
øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .ïzé¦¥§¨©©©§¨¨©©¨©£¨©
!àéð÷ àzëîñà øîàc éñBé 'øë äëIä ïéà :áø©¥£¨¨¥§¨©©§©§¨¨§¨
àzëîñà :àúëIäå .déúåëæ ïIèaI øîàc àëä éðàL̈¥¨¨©£©¦¨§¨©§¨¥§¦§§¨©§©§¨
ã"áá dépéî eð÷c àeäå ,ñéðà àIc àeäå ,àéð÷̈§¨§§¨£¦§§¨¦¥

.áeLç'éðúîàéäL ïéñëBnIå ïéîøçIå ïéâøäI ïéøãBð ¨§¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§©§¦¤¦
CInä úéa IL ïäL ,äîeøz BðéàL ô"òà äîeøz§¨¤¥§¨¤¥¤¥©¤¤
ïéøãBð Ika :à"ùá .CInä úéa IL ïðéàL ô"òà¤¥¨¤¥©¤¤©Ÿ§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc mixcp(ycew zay meil)

oeikúéîc òãé äåä éàc-mipy jeza zenl eteqy rcei did m` §¦£¨¨©§¦
,yceg xyràhéb áéäéå øîb äåä øzìàì ïîcin hb ozep did - ¦§©§©£¨¨©§¨¦¦¨

meail wwfiz `l ezy`y ,`id hbd zpizpa ezxhny ,i`pz `la
,eizeiekf qitzdy `xab `edd la` .rxf el oi` m` ,ezzin xg`l

.eizeiekf lhan did `l qpe` edxwiy rcei did m`
:qpe` zprh dliren `ly dywn `xnbd

i`pzd meiw o`k oi` qpe` zngn `a `l m`y ,`axlciqtn epi`e
,eizeiekfî àðL éàî,didy dyrnaàeää,ezy`l hb ozpyøîàc ©§¨¦©§¨©

eäìhbd icrl xn`e -àðéúà àì éào`kl aey` `l m` -ïàkî §¦Ÿ¨¥¨¦¨
ïéîBé ïéúìz ãò,mei miyely cre dzrn -àhéb éåäéì,hbd legi - ©§¨¦¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyely jeza aey` m` j`dé÷ñôe àúà̈¨©§¥
àøaòîrepnle xirl qpkdl dvxe miyelyd meia mc` eze` `a - ©§¨¨

lki `le ,ewiqtd exirl epia didy xdpd j` ,hbd zelg z`
miveg dilry zxearndy iptn miyelyd mei xary cr ezevgl

.xirl jenqy xdpd cva dzid xdpd z`eäì øîàmc` eze` ¨©§
,xdpd ly ipyd exara micnerléàúàc eæç éàúàc eæçe`x - £©£©£©£©

.iz`ay e`x ,iz`ay¯ àééúî déîL àì ìàeîL øîàåcr ef d`ia §¨©§¥Ÿ§¥©§¨
qpkiy cr ,d`ia zaygp dpi` xirl dkenq `idy s` ,xdpd zty
'oinei oizlz cr o`kn iz`a `l m`' e`pz miiwzpy `vnpe .dil`
,qpe` zngn `a `ly it lr s`y xaeq l`enyy ixd .lg hbde

.lg hbde ,oihiba dliren qpe` zprh oi`cnly `ax itle
miiwzpy aygp df oi` qpe` zngn `a `l m`y epizpynn

,dyw ,i`pzdéànà,oihib iabl mb ok xn`p `l recn -ñðéî àäå ©©§¨¥©
ñéðàenk xacd aygi `le ,qpe` zngn did `a `ly dn `ld - ¨¦

.hbd legi `le ,yceg xyr mipy cre o`kn `a `ly
:ievn epi`y qpe`l ievnd qpe` oia welig yiy zvxzn `xnbd

éðàL àéìbéîc àñðeà àîìclekiy lkl ielbe ,ievnd qpe` `ny - ¦§¨§¨§¦©§¨©¦
ezrc lr dlrd ievnd qpe`ay .ievn epi`y qpe`n dpey ,zexwl
hbd zpizp zrya zepzdl el dide ,dfk qpe` el dxwiy xyt`y
dpzd `ly oeike ,hbd legiy dvex epi` dfk qpe` el rx`i m`y
oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,`a `le qp`p m` s` hbd lg ,ok
did `l ,ezrca ezelrdl el did `ly ,epa dlgy e` `ed dlg
pi` okle ,eizeiekf ciqtdl dvex epi` ok dxwi m`y zepzdl ele

.`a `le qp`p m` eizeiekf ciqtnàøaòîediwqt'c qpe` - ©§¨¨
'`xarndéñðeà élbéîzxearnd minrtly `ed ielbe ievn xac - ¦©¥§¥

.xdpd ly ipyd exara z`vnp
:`zknq` meyn eizeiekf qitzna oi` recn dywn `xnbd

àðeä áøìemei miyely cre o`kn `a `le qp`p m` s`y xn`y §©¨
,eizeiekf milhaéãkîdf ote`a `ld -àzëîñà,àéäjnqy oeik ¦§¦©§©§¨¦

ixhy z` ciqti `le ,eizei`x mr oic zial xefgiy jk lr
,eizeiekfåoicd ixdyàéð÷ àì àzëîñà`ly meyn ,dpew dpi` - §©§©§¨Ÿ©§¨

.zeaiigzdd z` miiwl ezrca did ixdy ,zepwdl ezrca xnb
.`ped ax zrcl eizeiekf ciqtn recn ok m`e

,`xnbd zvxznïúeëæ ïñôzéîc àëä éðàL`ived xaky oeik - ©¦¨¨§¦©§¨§¨
xak eli`k xacd dnec ,xg` cia mze` qitzde ezeyxn eizeiekf
llk jxca m` s`e ,mlhal zrc zexinb el yie ,eizexhy z` eab

.dpew `zknq` dfk ote`a ,dpew dpi` `zknq`
:dpew dpi` `zknq` ,xg` cia qitzdyk mby dywn `xnbd

àéä àzëîñà åàì ïéñôzéîc àëéäå-z` qitzdy mewna ike §¥¨§¦©§¦¨©§©§¨¦
,`zknq` meyn oi` xg` cia exhyïðúäå,epipy `lde -éî §¨§©¦

,BáBç úö÷î òøtLdelnd cia exhy z` xi`ydl leki did `le ¤¨©¦§¨
,xak rxty dn z` mb epnn dabie xefgi `ly ickåoklLéìLä §¦§¦

BøèL úà,iyily mc` cia exhy z` ciwtd -øîàå,deldíà ¤¦§§¨©¦
Bì ïúBð éðà ïéàdelnl rxet -ìL ãò ïàkîíBé íéLx`y z` ¥£¦¥¦¨©§¦

,aegdBì ïzz` ,delnl -,BøèLm`e .eaeg lk z` dabieïîæ òébä ¥§¨¦¦©§©
mei miyely exar -ïúð àìå,aegd x`y z`,øîBà éñBé éaøïzé §Ÿ¨©©¦¥¥¦¥

jeza eaeg lk z` rxtiy jnq deldy s` ,xhyd z` delnl
`l m`y xn` okle ,mei miyelyozpy zernd lr lgen rxti

.dpew `zknq`y oeik ,aegd lk z` dabie delnd xefgie ,dligz
,øîBà äãeäé éaøåïzé àì`l `zknq`y oeik ,xhyd z` delnl §©¦§¨¥Ÿ¦¥

.dpewéaøk äëìä ïéà ,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©¥£¨¨§©¦
,àéð÷ àzëîñà øîàc éñBédpi` `zknq`y dcedi iaxk `l` ¥§¨©©§©§¨©§¨

.dpewax xaeq xg` cia exhy z` yilydyk s`y gkene
axk `ly wqt recn `ped ax lr dywe ,dpew dpi` `zknq`y

.eax didy
,`xnbd zvxznàëä éðàLeizeiekf qitzdy `xab `edd iabl ©¦¨¨

,mei miyely cre o`kn eizei`x `iai `l m` oic ziaaøîàc§¨©
déúåëæ ïìhaìdcen `edy xnelk .eizeiekf elhaziy xn`y - ¦©§¨©§¨¥

oeik ,zelha eizei`x mei miyely seql eizei`x `iai `l m`y
.oenn reazl mda ynzydl leki epi`e ,od xwy ly zei`xy

:`zknq` oica dkldd wqt
àúëìäåy `id dkldd -àéð÷ àzëîñà,dpew -oziy aiigznde §¦§§¨©§©§¨©§¨

z` dyr `l seqale ,mieqn dyrn dyri `l m` exiagl xac
m` eizeiekf xhy ciqtiy xn`y oebke .zeaiigzdd dlg ,dyrnd

,mei miyely seql eizei`x `iai `l.`iad `l seqale
:ef dkld `xnbd dliabn

ådpew `zknq`y dnàeä`weecñéðà àìc`l` ,qp`p `ly - §§Ÿ¨¦
zngn ezeaiigzd z` miiw `l m` la` .df xac dyr `l epevxn
aiigzdl ezrc lr dlr `ly xacd xexa ik .exiag dpw `l ,qpe`

.qp`i m`
:ztqep dlabd

dépéî eð÷c àeäåepwy oeike ,aiigzndn oipw eyriy jixv oke - §§¨¦¥
ik ,`zknq` meyn dfa oi` ,eiykrn lgy xceq oipwa epnn
xg`l legi oipwde exiagl aiigzdy ote`a wx zkiiy `zknq`

el dpwd m` ,eiykrn oipwd legiy xn` `l m` s`e .onfïéc úéáa§¥¦
áeLç,oic zian wegv dyer epi` mc` ik ,`zknq` epi` ok mb ¨

yexita xn`y enke ,dxenb d`cedk `ed oic ziaa oipw lke
:eiykrn oipwd legiy

äðùî
mixzend mixcpd zrax`n iriaxd beqd x`azp zncewd dpyna
mixwn zx`an epizpyn .oiqpe` ixcp `ede ,mda wqer df wxty

oiqpe` ixcp ly mitqepïéâøäì ïéøãBðmibxedy l`xyi mihqill - §¦§¨¨¦
,mpenn zgwl ick mc` ipaïéîøçìe,oenn milfeby miyp` - §¨¨¦

ïéñëBîìee`a m`y .miqin zeabl jlnd mrhn mipennd miciwt - §§¦
mdl xecpl el xzen ,eizexit epnn zgwl el` lkn cg`àéäL- ¤¦

ly md zexitdy,äîeøze ,epnn mze` elhi `ly ickaét ìò óà §¨©©¦
`id zn`dy.äîeøz BðéàLxecpl xzen oke¯ Cìnä úéa ìL ïäL ¤¥§¨¤¥¤¥©¤¤

,jlnd iqkp.Cìnä úéa ìL ïðéàL ét ìò óàote` x`eai `xnbae ©©¦¤¥¨¤¥©¤¤
.enrhe xzidd

:df xzid xn`p izn mi`pz zwelgn d`ian dpynd
ïéøãBð ìka ,íéøîBà éànL úéaxecpl xzen xcp ly ote` lka - ¥©©§¦©Ÿ§¦

,qp`dn xhtidl ick
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אגרות קודשרב

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

כ"ז-כ"ט  פרק  קדישא  התניא  בספר  ללמוד  שציינתי  במה  א(  כותב,  בו  מכתבו,  על  במענה 

והפרקים שלפניהם ושלאחריהם, ורוצה ללמוד בזה איזה כוונה צדדית. - איני מבין מה הכריחו לזה, 

והיא כפשוטה - אשר מבואר שם גנות ענין העצבות וההפסד שבה, ואשר בהתבוננות אפשר לבטלה גם 

ע"פ שכל אפילו כשנדמה או שגם באמת הוא עצבות מדאגת עוונות.

וכו', באם לא  שתים  ב( נסתפק במה שכתבתי בנתינת צדקה, שיתן לפני התפלה פרוטה או 

ימצא עני על אתר. - הנה ידוע שבכגון דא מוסרים הצדקה לגבאי צדקה או לקופה של צדקה )א צדקה 

פושקע(.

ג( נסתפק במ"ש מקוה טהורה, והנה במכתבי אינו בוא"ו אלא מקוה טהרה, וכוונתי לטבילת 

עזרא עכ"פ בזה יזהר, ומה טוב גם במקוה המוסיפה קדושה לקדושה גדולה יותר, וכמו שנמצא עד"ז 

בש"ס )היינו בטבילת כהן גדול ביוהכ"פ שבין עבודה לעבודה(.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד אמירת שיעור תהלים בכל יום אחר התפלה, ויה"ר שלא תהי' אלא 

השמטה בכתיבה ולא חסרון בפועל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

נבהלתי להידיעה מפטירת אחיו עקיבא יוסף ע"ה, תנצב"ה, ויה"ר אשר מכאן ולהבא יבשר אך 

טוב בטוב הנראה והנגלה,.

ומ"ש אודות איזה תיקון לנשמת הנ"ל, הרי ידוע שמשנה אותיות נשמה, ויקבע שיעור לימוד 

במשניות על הסדר באופן שיגמור שיתא סדרי משנה לפסח שני הבע"ל, והרי כבר ידוע סגולת לימוד 

המשניות גם לנשמות בגופים.

וכהמסופר מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק )הועתק ברשימת המאסר חלק הרביעי( שאמר להוו"ח 

ז"ל פערסן, למוד משניות על פה, משנה הוא נשמה, ע"י אמירת משניות בעל פה  ר' אבא  כו'  אי"א 

הנשמה מאירה את הגוף, אז דער גוף ווערט ליכטיקער, ואף שהנ"ל הוא לימוד בספר, הרי זה הכנה 

ללימוד בעל פה, ובמילא גם הכנה להאמור בפתגם הצ"צ, ובטח יוחקקו בזכרונו גם איזה משניות מכל 

סדר וסדר, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.çéøö úaMa íBìç úéðòz äðòúîäøöð éäìàa Bììëì áBèå äîéúç àìa Búlôz íeiñ øçà eððò øîBì C ©¦§©¤©£¦£§©¨¨¦©£¥©©¦§¦¨§Ÿ£¦¨§§¨§¤¡Ÿ©§Ÿ
éðôì òeãéå éeìb íéîìBòä ïBaø ïk íb øîBì áBèå 'eë'eëå E41ãò éäìà ïk íb øîBì øzîe ìBça Bîk §©©¥¦¨¨¦¨§¨©§¨¤§§§ª¨©©¥¡Ÿ©©

'eë ézøöBð àlL42ézòLt éúéåò éúàèç øîBìå úBcåúäì ïk íb ìëéå úBðBò úìéçî ìò úBLwa øàL Bà[ak ¤Ÿ©§¦§¨©¨©§¦©£§¨Ÿ©¥§¦§©§©¨¨¦¨¦¦¨©§¦
åéëøö ìò íäa Lwáì àlà úaMa íéðeðçz øîBì eøñà àìå44LiL äìBçì äàeôø ìò Bà äñðøt ìò ïBâk §Ÿ¨§©©£¦§©¨¤¨§©¥¨¤©§¨¨§©©§¨¨©§¨§¤¤¥

óeâä éëøvî íäa àöBéëå Búéáa Bì[bkíBé ìëa øîBì áBè úBðBò úèøç ìáà[ck: §¥§©¥¨¤¦¨§¥©£¨£¨©£©§¨
ח  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
éúòùô éúéåò [áë נוצרתי שלא עד אלקי לומר מותר -

מתענה  אינו ואפילו שבת, בכל וידוי .43וכן
óåâä éëøöî [âë צרכי על לבקש שמותר משמע -

.45שמים 
íåé ìëá [ãë שבת מתפילות רבינו השמיט בסידור -

חטא  הזכרת בו שיש מה כל .46ויוםֿטוב

zetqede mipeiv
שבית 41) בזמן לפניך, גלוי העולמים, רבון א: יז, ברכות

ממנו  מקריבין ואין קרבן, ומקריב חוטא אדם קיים המקדש
בתענית  ישבתי ועכשיו לו; ומתכפר ודמו חלבו אלא
ודמי  חלבי שיהא מלפניך רצון יהי ודמי, חלבי ונתמעט

ותרצני. המזבח גבי על לפניך הקרבתיו כאילו שנתמעט
זה, לומר עכשיו נהגו ולא ס"ה: תקסה סי' השלחן ובערוך

לאומרו. ונכון למה. ידעתי ולא
לתפילות 42) בוידוי ובמחזור שם, ברכות במסכת מובא

יוםֿהכפורים.
אלקי 43) עם מחתא בחדא הוידוי דכלל מהא משמע כך

ס"ק  כמשנ"ב דלא וזהו למג"א, הוא וכן נוצרתי, שלא עד
לבין  שבת, בכל המותרת עוונות חרטת בין שחילק כב
קצות  (ע"פ שמתענה למי רק בשבת המותרת וידוי אמירת

ה). ס"ק בדה"ש צ סי' השלחן
ועון, חטא הזכרת בו שיש כל השמיט שבסידור להלן וראה

לאומרם. אין למעשה ולכך

שבברכת 44) צרכיו בקשת (לענין ס"ד קפח בסי' עד"ז
פורקן'). 'יקום אמירת (לענין סי"ד רפד ובסי' המזון).

בזה.45) וכיוצא יראתֿשמים התורה, בלימוד הצלחה כגון
שהשאיר 46) בודדים קטעים למעט קבלה, פי על הוא שכן

תתמה, גליון וביאורים הערות בקובץ ונתבארו (פורטו
ג). גליון הבעש"ט היכל ובקובץ

השמיט  דלא הא (לענין ביאר ס"ב לו פרק הכולל ובשער
 ֿ שעל בקריאתֿשמע שאומרים עולם' של ה'רבונו בסידור
מן  הוא יום כל לאמרו שהמקור מה כל שהשאיר המיטה)
ס"ק  בדה"ש צ (סי' השלחן ובקצות הש"ס, חכמי הקדמונים
וידוי  בדרך שאינו משום הרבש"ע שהשאיר ביאר ה)
לחרטת  וידוי בין לחלק שאין כנ"ל משמע (ומשוע"ר

עוונות).
של  ה'רבונו גם שמשמיטים א אדר כח היוםֿיום וראה

בסידור. הושמט שלא אע"פ עולם'

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ÁÈ מפני בחבל בין ביד בין בשבת דבר שום למדוד אסור
מדידה  למדוד ומותר שבת וזלזול חול מעשה שהוא
למדוד  או סאה מ' במקוה יש אם למדוד כגון מצוה של
שהמת  מהחדר הטומאה להביא טפח פותח בו יש אם החור
ממנו  לצאת הכהנים שיכולים ואע"פ לו הסמוך להחדר בו
אינו  תורה שיעורי מודד שהוא כיון מכלֿמקום אחר לבית
לו  שכואב מי של האזור למדוד ומותר חול כמעשה נראה
שהיא  מפני הנשים שנוהגות כמו המדידה על וללחוש ראשו
ש"ז: בסי' כמ"ש איסור אין הלחש ומשום מצוה של מדידה

ËÈ כשמתכוין אלא למדוד איסור אין הרשות לדבר אף
כלל  לצורך שלא מודד אם אבל צורך לאיזה למדוד

מותר: בעלמא כמתעסק אלא

Î בניסן ז' וחל בניסן בז' לחבירו חובו לפרוע שנשבע מי
ע"ג: סי' בחו"מ יתבאר בשבת

‡Î מלאכות לעשות היאך אפילו בעסקיו להרהר מותר
שנאמר  לבד דבור אלא אסרו שלא השבת אחר גמורות
לו  יש אם ומכלֿמקום מותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר

ענג מת  ומשום אסור דאגה נדנוד או הלב טרדת ההרהור וך
בעיניו  יהא אלא בעסקיו כלל להרהר שלא מצוה שבת
תעבוד  ימים ששת שכתוב וזהו עשויה מלאכתו כל כאילו
מלאכתו  כל לעשות יכול אדם ואין מלאכתך כל ועשית
מלאכתו  כל כאילו שבת בכל אדם יראה אלא אחד בשבוע

מזה: גדול ענג לך ואין עשויה

·Î לתחום חוץ שילך שבת מערב אפילו לנכרי לומר אסור
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רג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.çéøö úaMa íBìç úéðòz äðòúîäøöð éäìàa Bììëì áBèå äîéúç àìa Búlôz íeiñ øçà eððò øîBì C ©¦§©¤©£¦£§©¨¨¦©£¥©©¦§¦¨§Ÿ£¦¨§§¨§¤¡Ÿ©§Ÿ
éðôì òeãéå éeìb íéîìBòä ïBaø ïk íb øîBì áBèå 'eë'eëå E41ãò éäìà ïk íb øîBì øzîe ìBça Bîk §©©¥¦¨¨¦¨§¨©§¨¤§§§ª¨©©¥¡Ÿ©©

'eë ézøöBð àlL42ézòLt éúéåò éúàèç øîBìå úBcåúäì ïk íb ìëéå úBðBò úìéçî ìò úBLwa øàL Bà[ak ¤Ÿ©§¦§¨©¨©§¦©£§¨Ÿ©¥§¦§©§©¨¨¦¨¦¦¨©§¦
åéëøö ìò íäa Lwáì àlà úaMa íéðeðçz øîBì eøñà àìå44LiL äìBçì äàeôø ìò Bà äñðøt ìò ïBâk §Ÿ¨§©©£¦§©¨¤¨§©¥¨¤©§¨¨§©©§¨¨©§¨§¤¤¥

óeâä éëøvî íäa àöBéëå Búéáa Bì[bkíBé ìëa øîBì áBè úBðBò úèøç ìáà[ck: §¥§©¥¨¤¦¨§¥©£¨£¨©£©§¨
ח  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
éúòùô éúéåò [áë נוצרתי שלא עד אלקי לומר מותר -

מתענה  אינו ואפילו שבת, בכל וידוי .43וכן
óåâä éëøöî [âë צרכי על לבקש שמותר משמע -

.45שמים 
íåé ìëá [ãë שבת מתפילות רבינו השמיט בסידור -

חטא  הזכרת בו שיש מה כל .46ויוםֿטוב

zetqede mipeiv
שבית 41) בזמן לפניך, גלוי העולמים, רבון א: יז, ברכות

ממנו  מקריבין ואין קרבן, ומקריב חוטא אדם קיים המקדש
בתענית  ישבתי ועכשיו לו; ומתכפר ודמו חלבו אלא
ודמי  חלבי שיהא מלפניך רצון יהי ודמי, חלבי ונתמעט

ותרצני. המזבח גבי על לפניך הקרבתיו כאילו שנתמעט
זה, לומר עכשיו נהגו ולא ס"ה: תקסה סי' השלחן ובערוך

לאומרו. ונכון למה. ידעתי ולא
לתפילות 42) בוידוי ובמחזור שם, ברכות במסכת מובא

יוםֿהכפורים.
אלקי 43) עם מחתא בחדא הוידוי דכלל מהא משמע כך

ס"ק  כמשנ"ב דלא וזהו למג"א, הוא וכן נוצרתי, שלא עד
לבין  שבת, בכל המותרת עוונות חרטת בין שחילק כב
קצות  (ע"פ שמתענה למי רק בשבת המותרת וידוי אמירת

ה). ס"ק בדה"ש צ סי' השלחן
ועון, חטא הזכרת בו שיש כל השמיט שבסידור להלן וראה

לאומרם. אין למעשה ולכך

שבברכת 44) צרכיו בקשת (לענין ס"ד קפח בסי' עד"ז
פורקן'). 'יקום אמירת (לענין סי"ד רפד ובסי' המזון).

בזה.45) וכיוצא יראתֿשמים התורה, בלימוד הצלחה כגון
שהשאיר 46) בודדים קטעים למעט קבלה, פי על הוא שכן

תתמה, גליון וביאורים הערות בקובץ ונתבארו (פורטו
ג). גליון הבעש"ט היכל ובקובץ

השמיט  דלא הא (לענין ביאר ס"ב לו פרק הכולל ובשער
 ֿ שעל בקריאתֿשמע שאומרים עולם' של ה'רבונו בסידור
מן  הוא יום כל לאמרו שהמקור מה כל שהשאיר המיטה)
ס"ק  בדה"ש צ (סי' השלחן ובקצות הש"ס, חכמי הקדמונים
וידוי  בדרך שאינו משום הרבש"ע שהשאיר ביאר ה)
לחרטת  וידוי בין לחלק שאין כנ"ל משמע (ומשוע"ר

עוונות).
של  ה'רבונו גם שמשמיטים א אדר כח היוםֿיום וראה

בסידור. הושמט שלא אע"פ עולם'

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ÁÈ מפני בחבל בין ביד בין בשבת דבר שום למדוד אסור
מדידה  למדוד ומותר שבת וזלזול חול מעשה שהוא
למדוד  או סאה מ' במקוה יש אם למדוד כגון מצוה של
שהמת  מהחדר הטומאה להביא טפח פותח בו יש אם החור
ממנו  לצאת הכהנים שיכולים ואע"פ לו הסמוך להחדר בו
אינו  תורה שיעורי מודד שהוא כיון מכלֿמקום אחר לבית
לו  שכואב מי של האזור למדוד ומותר חול כמעשה נראה
שהיא  מפני הנשים שנוהגות כמו המדידה על וללחוש ראשו
ש"ז: בסי' כמ"ש איסור אין הלחש ומשום מצוה של מדידה

ËÈ כשמתכוין אלא למדוד איסור אין הרשות לדבר אף
כלל  לצורך שלא מודד אם אבל צורך לאיזה למדוד

מותר: בעלמא כמתעסק אלא

Î בניסן ז' וחל בניסן בז' לחבירו חובו לפרוע שנשבע מי
ע"ג: סי' בחו"מ יתבאר בשבת

‡Î מלאכות לעשות היאך אפילו בעסקיו להרהר מותר
שנאמר  לבד דבור אלא אסרו שלא השבת אחר גמורות
לו  יש אם ומכלֿמקום מותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר

ענג מת  ומשום אסור דאגה נדנוד או הלב טרדת ההרהור וך
בעיניו  יהא אלא בעסקיו כלל להרהר שלא מצוה שבת
תעבוד  ימים ששת שכתוב וזהו עשויה מלאכתו כל כאילו
מלאכתו  כל לעשות יכול אדם ואין מלאכתך כל ועשית
מלאכתו  כל כאילו שבת בכל אדם יראה אלא אחד בשבוע

מזה: גדול ענג לך ואין עשויה

·Î לתחום חוץ שילך שבת מערב אפילו לנכרי לומר אסור
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שום  דוחין שאין להספידו שיבואו המת קרובי אחרי בשבת
מעצמו  הנכרי הביא אם אפילו שהרי הספדו מפני איסור
להספידו  אסור לתחום מחוץ בהם להספידו למת חלילין
וירא  חליו עליו שהכביד חולה אבל שכ"ה בסי' כמ"ש בהם
לשכור  אפילו מותר קרוביו אחר שישלחו ומבקש ימות פן
קרוביו  להביא בשבת פרסאות כמה אפילו שירוץ רץ נכרי
לצורך  אפילו בשבת שכירות התירו שלא שאף שבת במוצאי
יעשו  לא אם עליו דעתו תיטרף שלא כדי התירו כאן מצוה

רצונו:

‚Î:שכ"ה בסי' יתבאר בשבת לנכרי משכון להחליף

„Î לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ שדה או בית הלוקח
הנכרי  אם בשבת מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומר
לו  לחתום שלהם בערכאות ומעלהו בשבת לדרכו הולך
סופרים  מדברי אלא אסורה אינה בשבת לנכרי שאמירה
בשאר  שגזרו פי על אף גזרו לא ישראל  ארץ ישוב ומשום

מצות:

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מכלֿמקום זכותו בטל  יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו

מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי
פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצוות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אע"פ  אחר איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין והוא
אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
 ֿ מצות בשביל אבל תורה של אחרת לאֿתעשה מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
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למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו
דבור  יהא שלא בשבת בהם להרבות אסור כלל מלאכה
ודברי  שמועות שסיפור אדם ובני החול כדיבור השבת
בחול  כמו בשבת לספרם מותרים להם עונג הוא חידושים
משום  זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם אבל
אסור  השמועות בריבוי מתענג שאינו מי אבל לצים מושב

חבירו: בהם שיתענג כדי בשבת לספרם

לומר ‚ יכול אבל החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור
שעברה  בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול
אם  הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין אע"פ

לעיר: אז יזדמן

נכס „ לעכב בשבת:אסור שמעון ביד ראובן י

ממיתת ‰ כגון צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור
בזה: וכיוצא אוהבו

Â לנכרי לומר אסור הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל
לדבר  צריך אינו אפילו בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
לו  לשכור השבת קודם לו שאומר כגון השבת לאחר עד זה
דבר  אבל השבת אחר מלאכה לו שיעשו בשבת פועלים
לנכרי  לומר יכול עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו

לעשותו: בשבת

Ê אפילו אסור בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר כל
ציווי  איזה לו לומר שאסור הדין והוא לעשותו לו לרמוז
מלאכה  שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות
שיסיר  שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר כגון בשבת
אלא  הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי הנר שבראש הפחם
בלא  הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו ברמז שהוא
בשביל  עושה אם בידו למחות צריך הישראל רמיזת
בסי' שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון הישראל

רע"ו.

לעשות  ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי לומר מותר אבל
אחר  לעשותה מלאכה לו לרמוז או השבת אחר מלאכה

דבר. ודבר שנאמר בלבד דיבור אלא נאסר שלא השבת

דבר  איזה לפניו שאומר אלא ציווי שום לו אומר אינו ואם
נכרי  כגון מותר זה הרי בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין

יכול  הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא
כל  לקרותה יכול איני להנכרי לומר יכול ולקוראה לפותחה
אומר  אינו שהרי מעצמו פותחה והנכרי פתוחה שאינה זמן
שצריך  מעצמו מבין שהנכרי אלא ברמז אפילו ציווי שום לו
פעולתו  להשלים עושה הוא עצמו (ולדעת כן לעשות

בידו): למחות צריך אין ולכך זו אגרת בשליחות

Á דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר
שרצונו  דבריו מתוך שמבין אע"פ שעברה בשבת פלוני
כן  לו שאומר כיון כלום בכך אין הבאה בשבת שיעשנו
בשבת  לעשותה ציווי (רמז) שום זו באמירתו ואין בחול
מלאכה  שעשיית (והוא מעצמו כן מבין שהנכרי אלא הבאה
עושה  הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין בענין היא זו
של  בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון בשבת אותה
לעשות  רגיל אלא ישראל של שכירו (אינו) והנכרי ישראל

ורנ"ב): רמ"ד סי' עיין הנאה בטובת לו

Ë לנכרי מעות ליתן אסור בשבת הוא השוק שיום במקום
אינו  חפץ אותו אם פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב
רגיל  שהוא כמו השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי
לקנות  בפירוש לו אמר כאילו זה שהרי קטנות בעיירות
מעות  לו ליתן מותר וה' בד' (אבל השוק יום שהוא בשבת
בשאר  גם לקנות קצת מצוי ואם רנ"ב) בסי' שנתבאר מטעם
שלא  ובלבד שבת בערב אפילו מעות לו ליתן מותר ימים
בדרך  הולך שהוא לו יאמר לא וגם בשבת קנה לו יאמר
זה  שהרי בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי
הדין  וכן רנ"ב בסי' כמ"ש בשבת לקנות בפירוש לו כאומר
שלא  וטוב למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין
שלא  אפשר אי כי בשבת הוא השוק שיום בעיר כלל לדור

לחוש: אין היהודים בשכונת אינו השוק ואם יחטא

È וקנה בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר
אחזור  ואני השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם
לך  ואתן אלו מעות חוב בפירעון השבת אחר ממך ואקחנו

ריוח:

‡È למקום סחורתו להוליך בקבלנות נכרי לו ששכר מי
בשבת  ישראל מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא פלוני
בסי' כמ"ש העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין אע"פ
ראות  כפי במלקות או עשרו לפי בממון לקנסו ראוי רמ"ו
אין  שמותר שסבר טעה ואם ממון לו אין אם דין בית עיני
הסחורה  לקח ואם בשוגג שעשה לומר ונאמן אותו קונסין
מותר  בשבת העיר מן שמפליג אע"פ יום מבעוד מביתו

שם: כמ"ש

·È אלא בשבת לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו דבר
בשבת  לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום
כל  את כולל שאינו פי על אף חולי מקצת שם שיהיה והוא
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך או אבר סכנת ולא הגוף
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ
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שום  דוחין שאין להספידו שיבואו המת קרובי אחרי בשבת
מעצמו  הנכרי הביא אם אפילו שהרי הספדו מפני איסור
להספידו  אסור לתחום מחוץ בהם להספידו למת חלילין
וירא  חליו עליו שהכביד חולה אבל שכ"ה בסי' כמ"ש בהם
לשכור  אפילו מותר קרוביו אחר שישלחו ומבקש ימות פן
קרוביו  להביא בשבת פרסאות כמה אפילו שירוץ רץ נכרי
לצורך  אפילו בשבת שכירות התירו שלא שאף שבת במוצאי
יעשו  לא אם עליו דעתו תיטרף שלא כדי התירו כאן מצוה

רצונו:

‚Î:שכ"ה בסי' יתבאר בשבת לנכרי משכון להחליף

„Î לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ שדה או בית הלוקח
הנכרי  אם בשבת מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומר
לו  לחתום שלהם בערכאות ומעלהו בשבת לדרכו הולך
סופרים  מדברי אלא אסורה אינה בשבת לנכרי שאמירה
בשאר  שגזרו פי על אף גזרו לא ישראל  ארץ ישוב ומשום

מצות:

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מכלֿמקום זכותו בטל  יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו

מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי
פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצוות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אע"פ  אחר איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין והוא
אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
 ֿ מצות בשביל אבל תורה של אחרת לאֿתעשה מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
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למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו
דבור  יהא שלא בשבת בהם להרבות אסור כלל מלאכה
ודברי  שמועות שסיפור אדם ובני החול כדיבור השבת
בחול  כמו בשבת לספרם מותרים להם עונג הוא חידושים
משום  זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם אבל
אסור  השמועות בריבוי מתענג שאינו מי אבל לצים מושב

חבירו: בהם שיתענג כדי בשבת לספרם

לומר ‚ יכול אבל החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור
שעברה  בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול
אם  הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין אע"פ

לעיר: אז יזדמן

נכס „ לעכב בשבת:אסור שמעון ביד ראובן י

ממיתת ‰ כגון צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור
בזה: וכיוצא אוהבו

Â לנכרי לומר אסור הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל
לדבר  צריך אינו אפילו בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
לו  לשכור השבת קודם לו שאומר כגון השבת לאחר עד זה
דבר  אבל השבת אחר מלאכה לו שיעשו בשבת פועלים
לנכרי  לומר יכול עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו

לעשותו: בשבת

Ê אפילו אסור בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר כל
ציווי  איזה לו לומר שאסור הדין והוא לעשותו לו לרמוז
מלאכה  שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות
שיסיר  שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר כגון בשבת
אלא  הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי הנר שבראש הפחם
בלא  הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו ברמז שהוא
בשביל  עושה אם בידו למחות צריך הישראל רמיזת
בסי' שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון הישראל

רע"ו.

לעשות  ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי לומר מותר אבל
אחר  לעשותה מלאכה לו לרמוז או השבת אחר מלאכה

דבר. ודבר שנאמר בלבד דיבור אלא נאסר שלא השבת

דבר  איזה לפניו שאומר אלא ציווי שום לו אומר אינו ואם
נכרי  כגון מותר זה הרי בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין

יכול  הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא
כל  לקרותה יכול איני להנכרי לומר יכול ולקוראה לפותחה
אומר  אינו שהרי מעצמו פותחה והנכרי פתוחה שאינה זמן
שצריך  מעצמו מבין שהנכרי אלא ברמז אפילו ציווי שום לו
פעולתו  להשלים עושה הוא עצמו (ולדעת כן לעשות

בידו): למחות צריך אין ולכך זו אגרת בשליחות

Á דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר
שרצונו  דבריו מתוך שמבין אע"פ שעברה בשבת פלוני
כן  לו שאומר כיון כלום בכך אין הבאה בשבת שיעשנו
בשבת  לעשותה ציווי (רמז) שום זו באמירתו ואין בחול
מלאכה  שעשיית (והוא מעצמו כן מבין שהנכרי אלא הבאה
עושה  הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין בענין היא זו
של  בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון בשבת אותה
לעשות  רגיל אלא ישראל של שכירו (אינו) והנכרי ישראל

ורנ"ב): רמ"ד סי' עיין הנאה בטובת לו

Ë לנכרי מעות ליתן אסור בשבת הוא השוק שיום במקום
אינו  חפץ אותו אם פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב
רגיל  שהוא כמו השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי
לקנות  בפירוש לו אמר כאילו זה שהרי קטנות בעיירות
מעות  לו ליתן מותר וה' בד' (אבל השוק יום שהוא בשבת
בשאר  גם לקנות קצת מצוי ואם רנ"ב) בסי' שנתבאר מטעם
שלא  ובלבד שבת בערב אפילו מעות לו ליתן מותר ימים
בדרך  הולך שהוא לו יאמר לא וגם בשבת קנה לו יאמר
זה  שהרי בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי
הדין  וכן רנ"ב בסי' כמ"ש בשבת לקנות בפירוש לו כאומר
שלא  וטוב למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין
שלא  אפשר אי כי בשבת הוא השוק שיום בעיר כלל לדור

לחוש: אין היהודים בשכונת אינו השוק ואם יחטא

È וקנה בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר
אחזור  ואני השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם
לך  ואתן אלו מעות חוב בפירעון השבת אחר ממך ואקחנו

ריוח:

‡È למקום סחורתו להוליך בקבלנות נכרי לו ששכר מי
בשבת  ישראל מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא פלוני
בסי' כמ"ש העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין אע"פ
ראות  כפי במלקות או עשרו לפי בממון לקנסו ראוי רמ"ו
אין  שמותר שסבר טעה ואם ממון לו אין אם דין בית עיני
הסחורה  לקח ואם בשוגג שעשה לומר ונאמן אותו קונסין
מותר  בשבת העיר מן שמפליג אע"פ יום מבעוד מביתו

שם: כמ"ש

·È אלא בשבת לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו דבר
בשבת  לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום
כל  את כולל שאינו פי על אף חולי מקצת שם שיהיה והוא
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך או אבר סכנת ולא הגוף
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

שבות  על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש
מ  סחורה נכרי ע"י לטלטל גשמים כגון ע"י הנפסדת וקצה

בענין  אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו
(והוא  גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש  אחר)

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

עושה  שהוא כדרך בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
פי  על אף החול מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל בחול
במקום  ישראל ע"י אפילו לעשותו מותר גמור שבות שהוא
במקום  הדין שהוא אומרים ויש שכ"ח בסימן כמ"ש צער
סימן  (עיין גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש הפסד

של"ו):

‚È שמא גזרה בשבת בפיו חשבונותיו לחשוב לאדם אסור
כבר  שעבר חשבון בין להיות העתיד חשבון בין יכתוב
על  הוצאתי וכך כך כגון אותו לידע עדיין לו שצריך אלא

משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
כלום  להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
מגיע  שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מכלֿמקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום להם

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו
בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק
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àúéàãë äùî íùá íëç ãéîìúä àø÷ð ïëìå
àåä íëç ãéîìúä éë ,úøîà÷ øéôù äùî 'îâá

.ä"î çë ,äàìò äîëç úðéçáî ìá÷îä
משה, בשם חכם תלמיד כל נקרא זה מטעם
שפיר  "משה לאמורא שאמרו בגמרא כדאיתא
חכמת  ידיעת מעלת מצד זאת שאין קאמרת",
חכם, שבתלמיד הביטול תכונת מצד אלא התורה,
הוא  ד"חכמה" חכם", "תלמיד שם פירוש שזהו
של  כח מ"ה, כ"ח אותיות ד"חכמה" ביטול, בחינת
מקבל  שהוא מי היינו חכם ותלמיד וביטול, מ"ה
מ"חכמה  הנמשכת הביטול, תכונת בעצמו וקולט

עילאה".

,õøà ãñé äîëçá 'ä ù"îë àúøá ãñé àáàå
.ç"ú éôáù äëìä åæ 'ä øáã àåä

התורה  ללימוד הביטול ענין בין הקשר וביאור
כי  - הפשוט) פירושו (לפי חכם התלמיד של
הוא  שלו התורה שלימוד מי היינו חכם תלמיד
- ה' דבר הם שלומד תורה שדברי ביטול, בבחינת

הלכה. זו ה' דבר

(בחינת  ברתא" יסד "אבא הזהר כמאמר וזהו
לבח  יסוד הוא הוא האב "אבא" פירוש: - בת) ינת

היא  - מקבל בחינת - ו"בת" כנודע, חכמה בחינת
המקבלת  תחתונה היותר הספירה המלכות, בחינת
נק' מלכותו ו"מדת ממנה, שלמעלה הספירות מכל
שלטון", מלך דבר באשר כמ"ש ה' דבר בשם

הדיבור. בחינת על קאי ש"בת" ונמצא,

שהביטול  - ברתא" יסד "אבא ענין וזהו
בבחינת  מאיר - מ"ה כח - ("אבא") חכמה דבחינת
דהתלמיד  תורה שדברי כך, ("ברתא"), הדיבור

ה'. דבר הם בדיבור) צ"ל התורה (שלימוד חכם

úðéçá àåä ìå÷ éë ,äùî ìù åìå÷á åäæå
ìà áìä ìáäî åîë ,éåìâä ìà íìòääî äëùîä
äð÷ ÷åñô ìò ù"î òãåðë ,ìùî êøã ìò ïåøâä

.äîëç
של  בקולו - בקול יעננו "והאלקים ענין וזהו
הקול  ענין כמו גילוי, על מורה "קול" משה":
את  מוציא והקול הלב, מהבל שמקורו בפשטות,
הגילוי  אל (הלב) ההעלם מן הגרון) (דרך ההבל
מלשון  - חכמה" "קנה בפירוש במ"א [וכמבואר

(שבגרון)]. "קנה"

בחינת  גילוי - משה" של "קולו ענין וזהו
הביטול.

øåàì ìåèáä úðéçá úëùîä êøò éôë ,øîåìë
úåéäì åððòé íéäìàä ùîî äëë ,ä"á óåñ-ïéà

:åãâðë äðåùå àøå÷
בקולו  - בקול יעננו "והאלקים אמרו זה ועל
בעצמו  פעולתו ערך לפי אדם, שכל משה", של
בחינת  את בעצמו ("קול") ולגלות להמשיך
במידה  - ב"ה איןֿסוף לאור שלו ("משה") הביטול
"והאלקים  בנפשו, ב"ה איןֿסוף אור נמשך זו
ושונה  קורא "הקב"ה - הנ"ל חז"ל ובלשון יעננו",

כנגדו".
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הדברים  הן מה הראשונה הקושיא גם "ומתורץ
קאי  דלא יעננו, והאלקים ידבר משה אמר שעליהם
זו  המשכה כח ענין על אלא הדברות עשרת על
קורא  הקב"ה שיהי' הבאים, הדורות בכל לעתיד
שיהי', מי יהי' למטה, וישנה שיקרא מי בכל ושונה

שהי' ידי על ישראל בכנסת זה כח ונמשך שנעשה
כו' תורה מתן בשעת יעננו והאלקים מדבר משה
גרים  קא יומא האי דור בכל השבועות חג בכל וכן

זה". כח

e wxt xaci dyn d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מעומקא ‰Â‰(כד) עלאה תשובה ע"י או מס"נ ע"י
אא"ס  בעצמות נפשו למסור שהוא דלבא
סתימין  דעלמין וגלוי העלם מבחי' שלמעלה ב"ה
ותדבק  הנפש תתעל' בזאת כנ"ל דאתגליין ועלמין
ה' אליך כמ"ש אא"ס עצמות בבחי' מעלה למעלה
היה  וזה כו' נפשי לך צמאה וכן דוקא אליך אשא נפשי
עלאה  ותשובה מס"נ בכנ"י שהיה ואסתר מרדכי בימי
שרש  ונתעלה כו' וזעקתם הצומות ע"י דלבא מעומקא
עלמין  מבחי' שלמעלה אא"ס עצמות לבחי' נשמתם
למעלה  שהוא כו' סתימין עלמין מבחי' אפי' כנ"ל
וזהו  כנ"ל ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח שכולל אדם מבחי'
התורה  את לקיים אז ביכולתם שהיה כו' וקבלו קימו
ושרשו  מעיקרו הדבר את לחזק שהוא קיום בפי' כנ"ל
אא"ס  עצמות לבחי' שלהם במס"נ אז שהגיעו לפי
מקיים  פי' והיינו והמצות התורה ושרש מקור שהוא
משרש  חזק בקיום ומקיימה מהווה שהוא התורה את

עלמין  בבחי' התור' נתהווה שמשם חוצבה מקור
וגלייא  סתים אורייתא גם כי דאתגליין ועלמין סתימין
כו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' הנסתרות כמ"ש
בחי' הן והמצות נפקת מח"ע התורה דשרש כידוע
שהן  אור עמודי תר"ך כתר בחי' שזהו כו' ארחין תרי"ג
הרי  שבתו"מ זה וחכמתו ורצונו העליון רצון גלוי בחי'
מבחי' מעלה שלמעלה ממש העצמות מבחי' נמשכו
ממקור  מחדש המשיכו מס"נ וע"י כו' וחכמה רצון
מעצמות  לתו"מ חדשה והתהוות קיום להיות התו"מ
מכל  הרצון וביטול מסירת הוא שמס"נ לפי הרצון בעל
הרצון  בעל בעצמות ג"כ למעלה מגיע שזה כו' וכל
לאורייתא  רבא מודעא מכאן וקבלו קימו וז"ש כידוע.
ממקור  אותה מהווה שהוא התורה את מקיים כמו פי'
מכאן  ע"כ ב"ה אא"ס עצמות בחי' שהוא חוצבה
התו"מ  מקור בבחי' שזה להיות לאורייתא רבא מודעא

וד"ל:

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ,מהון תתאין יומין ו' תחלה צ"ל כהנ"ל
והפי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי דכתיב
וכמ"ש  א"ס בחי' עליון חסד מבחי' שיתהוה שבכדי
והענין  יבנה, בחי' צ"ל בע"ג, עולם בחי' כו', אל חסד
אימתי  אלקינו, בעיר כו' ה' גדול ע"פ בזוה"ק דאיתא
בחי' הוא גדול פי' אלקינו, בעיר כשהוא גדול

ותחתונ  עליונים עולמות להוות גדולתו ים התפשטות
ולגדודיו  א' גדוד מספר אלפים אלף כמא' קץ, אין עד
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין מספר, אין
בחי' ושיתהוה ה', מעשיך רבו מה וכמ"ש מלמעלה,

מקיבוץ  הוא עיר דוקא אלקינו עיר ע"י הוא גדול
בס"י  אותיות נק' ואבנים מאבנים, נבנים ובתים בתים,
שהאותיות  לפי כו', בתים שתי בונות אבנים שתי כמא'
והראי' שהיא כמו המדה עצם על ומסתירים מכסים
כלל, לדבר יכול אינו התפעלות בתוקף שהמדה שבזמן
אבנים  האותיות נק' ולכן מעט, כשמתקרר אח"כ רק
ואעפי"כ  שבמדות, תחתונה בחי' שהם לפי דומם בחי'
שמן  וכמו הנבראים כל נתהוו אלו אותיות מבחי'
כמו  מעלתו בתכלית אדה"ר נברא אדם נעשה מאמר
פי' וזהו ומדות, שכל בעל והי' החטא, קודם שהי'
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שבות  על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש
מ  סחורה נכרי ע"י לטלטל גשמים כגון ע"י הנפסדת וקצה

בענין  אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו
(והוא  גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש  אחר)

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

עושה  שהוא כדרך בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
פי  על אף החול מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל בחול
במקום  ישראל ע"י אפילו לעשותו מותר גמור שבות שהוא
במקום  הדין שהוא אומרים ויש שכ"ח בסימן כמ"ש צער
סימן  (עיין גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש הפסד

של"ו):

‚È שמא גזרה בשבת בפיו חשבונותיו לחשוב לאדם אסור
כבר  שעבר חשבון בין להיות העתיד חשבון בין יכתוב
על  הוצאתי וכך כך כגון אותו לידע עדיין לו שצריך אלא

משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
כלום  להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
מגיע  שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מכלֿמקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום להם

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו
בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק
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àúéàãë äùî íùá íëç ãéîìúä àø÷ð ïëìå
àåä íëç ãéîìúä éë ,úøîà÷ øéôù äùî 'îâá

.ä"î çë ,äàìò äîëç úðéçáî ìá÷îä
משה, בשם חכם תלמיד כל נקרא זה מטעם
שפיר  "משה לאמורא שאמרו בגמרא כדאיתא
חכמת  ידיעת מעלת מצד זאת שאין קאמרת",
חכם, שבתלמיד הביטול תכונת מצד אלא התורה,
הוא  ד"חכמה" חכם", "תלמיד שם פירוש שזהו
של  כח מ"ה, כ"ח אותיות ד"חכמה" ביטול, בחינת
מקבל  שהוא מי היינו חכם ותלמיד וביטול, מ"ה
מ"חכמה  הנמשכת הביטול, תכונת בעצמו וקולט

עילאה".

,õøà ãñé äîëçá 'ä ù"îë àúøá ãñé àáàå
.ç"ú éôáù äëìä åæ 'ä øáã àåä

התורה  ללימוד הביטול ענין בין הקשר וביאור
כי  - הפשוט) פירושו (לפי חכם התלמיד של
הוא  שלו התורה שלימוד מי היינו חכם תלמיד
- ה' דבר הם שלומד תורה שדברי ביטול, בבחינת

הלכה. זו ה' דבר

(בחינת  ברתא" יסד "אבא הזהר כמאמר וזהו
לבח  יסוד הוא הוא האב "אבא" פירוש: - בת) ינת

היא  - מקבל בחינת - ו"בת" כנודע, חכמה בחינת
המקבלת  תחתונה היותר הספירה המלכות, בחינת
נק' מלכותו ו"מדת ממנה, שלמעלה הספירות מכל
שלטון", מלך דבר באשר כמ"ש ה' דבר בשם

הדיבור. בחינת על קאי ש"בת" ונמצא,

שהביטול  - ברתא" יסד "אבא ענין וזהו
בבחינת  מאיר - מ"ה כח - ("אבא") חכמה דבחינת
דהתלמיד  תורה שדברי כך, ("ברתא"), הדיבור

ה'. דבר הם בדיבור) צ"ל התורה (שלימוד חכם

úðéçá àåä ìå÷ éë ,äùî ìù åìå÷á åäæå
ìà áìä ìáäî åîë ,éåìâä ìà íìòääî äëùîä
äð÷ ÷åñô ìò ù"î òãåðë ,ìùî êøã ìò ïåøâä

.äîëç
של  בקולו - בקול יעננו "והאלקים ענין וזהו
הקול  ענין כמו גילוי, על מורה "קול" משה":
את  מוציא והקול הלב, מהבל שמקורו בפשטות,
הגילוי  אל (הלב) ההעלם מן הגרון) (דרך ההבל
מלשון  - חכמה" "קנה בפירוש במ"א [וכמבואר

(שבגרון)]. "קנה"

בחינת  גילוי - משה" של "קולו ענין וזהו
הביטול.

øåàì ìåèáä úðéçá úëùîä êøò éôë ,øîåìë
úåéäì åððòé íéäìàä ùîî äëë ,ä"á óåñ-ïéà

:åãâðë äðåùå àøå÷
בקולו  - בקול יעננו "והאלקים אמרו זה ועל
בעצמו  פעולתו ערך לפי אדם, שכל משה", של
בחינת  את בעצמו ("קול") ולגלות להמשיך
במידה  - ב"ה איןֿסוף לאור שלו ("משה") הביטול
"והאלקים  בנפשו, ב"ה איןֿסוף אור נמשך זו
ושונה  קורא "הקב"ה - הנ"ל חז"ל ובלשון יעננו",

כנגדו".
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הדברים  הן מה הראשונה הקושיא גם "ומתורץ
קאי  דלא יעננו, והאלקים ידבר משה אמר שעליהם
זו  המשכה כח ענין על אלא הדברות עשרת על
קורא  הקב"ה שיהי' הבאים, הדורות בכל לעתיד
שיהי', מי יהי' למטה, וישנה שיקרא מי בכל ושונה

שהי' ידי על ישראל בכנסת זה כח ונמשך שנעשה
כו' תורה מתן בשעת יעננו והאלקים מדבר משה
גרים  קא יומא האי דור בכל השבועות חג בכל וכן

זה". כח

e wxt xaci dyn d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מעומקא ‰Â‰(כד) עלאה תשובה ע"י או מס"נ ע"י
אא"ס  בעצמות נפשו למסור שהוא דלבא
סתימין  דעלמין וגלוי העלם מבחי' שלמעלה ב"ה
ותדבק  הנפש תתעל' בזאת כנ"ל דאתגליין ועלמין
ה' אליך כמ"ש אא"ס עצמות בבחי' מעלה למעלה
היה  וזה כו' נפשי לך צמאה וכן דוקא אליך אשא נפשי
עלאה  ותשובה מס"נ בכנ"י שהיה ואסתר מרדכי בימי
שרש  ונתעלה כו' וזעקתם הצומות ע"י דלבא מעומקא
עלמין  מבחי' שלמעלה אא"ס עצמות לבחי' נשמתם
למעלה  שהוא כו' סתימין עלמין מבחי' אפי' כנ"ל
וזהו  כנ"ל ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח שכולל אדם מבחי'
התורה  את לקיים אז ביכולתם שהיה כו' וקבלו קימו
ושרשו  מעיקרו הדבר את לחזק שהוא קיום בפי' כנ"ל
אא"ס  עצמות לבחי' שלהם במס"נ אז שהגיעו לפי
מקיים  פי' והיינו והמצות התורה ושרש מקור שהוא
משרש  חזק בקיום ומקיימה מהווה שהוא התורה את

עלמין  בבחי' התור' נתהווה שמשם חוצבה מקור
וגלייא  סתים אורייתא גם כי דאתגליין ועלמין סתימין
כו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' הנסתרות כמ"ש
בחי' הן והמצות נפקת מח"ע התורה דשרש כידוע
שהן  אור עמודי תר"ך כתר בחי' שזהו כו' ארחין תרי"ג
הרי  שבתו"מ זה וחכמתו ורצונו העליון רצון גלוי בחי'
מבחי' מעלה שלמעלה ממש העצמות מבחי' נמשכו
ממקור  מחדש המשיכו מס"נ וע"י כו' וחכמה רצון
מעצמות  לתו"מ חדשה והתהוות קיום להיות התו"מ
מכל  הרצון וביטול מסירת הוא שמס"נ לפי הרצון בעל
הרצון  בעל בעצמות ג"כ למעלה מגיע שזה כו' וכל
לאורייתא  רבא מודעא מכאן וקבלו קימו וז"ש כידוע.
ממקור  אותה מהווה שהוא התורה את מקיים כמו פי'
מכאן  ע"כ ב"ה אא"ס עצמות בחי' שהוא חוצבה
התו"מ  מקור בבחי' שזה להיות לאורייתא רבא מודעא

וד"ל:

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ,מהון תתאין יומין ו' תחלה צ"ל כהנ"ל
והפי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי דכתיב
וכמ"ש  א"ס בחי' עליון חסד מבחי' שיתהוה שבכדי
והענין  יבנה, בחי' צ"ל בע"ג, עולם בחי' כו', אל חסד
אימתי  אלקינו, בעיר כו' ה' גדול ע"פ בזוה"ק דאיתא
בחי' הוא גדול פי' אלקינו, בעיר כשהוא גדול

ותחתונ  עליונים עולמות להוות גדולתו ים התפשטות
ולגדודיו  א' גדוד מספר אלפים אלף כמא' קץ, אין עד
מזל  לו שאין מלמטה עשב לך אין מספר, אין
בחי' ושיתהוה ה', מעשיך רבו מה וכמ"ש מלמעלה,

מקיבוץ  הוא עיר דוקא אלקינו עיר ע"י הוא גדול
בס"י  אותיות נק' ואבנים מאבנים, נבנים ובתים בתים,
שהאותיות  לפי כו', בתים שתי בונות אבנים שתי כמא'
והראי' שהיא כמו המדה עצם על ומסתירים מכסים
כלל, לדבר יכול אינו התפעלות בתוקף שהמדה שבזמן
אבנים  האותיות נק' ולכן מעט, כשמתקרר אח"כ רק
ואעפי"כ  שבמדות, תחתונה בחי' שהם לפי דומם בחי'
שמן  וכמו הנבראים כל נתהוו אלו אותיות מבחי'
כמו  מעלתו בתכלית אדה"ר נברא אדם נעשה מאמר
פי' וזהו ומדות, שכל בעל והי' החטא, קודם שהי'
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

וזהו  אותיות, בחי' אבנים ע"י נבנה שהחסד יבנה
בחי' שכל ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו במקום
ענוה  בחי' הוא אלקינו עיר בחי' שע"י הגדולה
התגלות  תתאין יומין שית בחי' וזהו לגבי', והשפלה
ויקרא  כמ"ש גילוי ל' יום כי אותיות, ע"י מדות ו'
בחי' הוא עילאין יומין ושית יום, לאור אלקים
ושם  וכמ"ש המח', אותיות ע"י מדות הו' התגלות
קטנה, ה' גדולה ה' רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה
שכל  דאתגליין, ועלמין כו' סתימין עלמין ודבור, מח'
הארה  חיצוניות רק הוא הדיבור שע"י הגילוי עיקר
בחי' דאתגליין עלמין בחי' הוא מזה ההתהוות לכן

אבל  לחוץ, שנפרד למטה הדבור עד"מ יפרד ומשם
ילדה  ולאה כמ"ש לאה בחי' המחשבה אותיות ע"י
שהם  כמו המדות מתגלין ששם מדות ו' בנים ששה
מזה  מתהווין לכן הגדולה ה' לך כמ"ש ביטול בבחי'
עמו  שמתאחד שבאדם המח' עד"מ כו', סתימין עלמין
דכל  ופי' אחד, מקום אל המים יקוו מ"ש וזהו"ע כו',
שבים  שהברואים אלא בים, יש ביבשה שיש מה
נפרדים  נראים ושביבשה וחיותם, במקורם נבלעים
נשמות  ימא נוני בחי' שהם המים יקוו וזהו לעצמם,
וזהו"ע  אחד, מקום אל ביטול בבחי' שהם ומלאכים

ויחו"ת. יחו"ע ועד אחד

mexnl dyn dlry drya l"aix`
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ÂÈ˙¯ˆÈ הוא אך הגילוי כח הוא מח' כי הדיבור, הוא
הגילוי  זה מגלה והדיבור עצמו, לגבי גילוי
שנק' מה אך המח'. לחומר צורה כמו וה"ז לזולתו,
עצמי  חומר כי ממש, חומר זה אין חומר בשם המח'
ה"ז  המח' אבל צורות, לד' הקדום היולי חומר הוא
ה"ז  המח' כי חומר בשם נק' הדיבור לגבי אמנם גילוי,
נק' צורה כי צורה בשם נק' והדבור זולתו, לגבי העלם
הוא  המח' וחומר זה, הוא כי עליו יאמר אשר גילוי
התחדשות  אינו הדבור כי צורה, לקבל המוכן חומר

הע  שמגלה אלא כמו ממש צורה, כמו וה"ז המח' לם
איזה  ובי' מני' לצייר נצרך ואם כלי עושין מכסף למשל
פסולת, מכל נקי הוא כשהכסף דוקא הוא בדקות צורה
הציור  צורת לקבל מוכן חומר בהכסף יש הרי וא"כ
כלול  הי' בהמחשבה וכן נראה, שאינו רק שרוצה הדק

הדבור. ע"י שנתגלה אלא הדבור צורת
Û‡ שהמעשה להורות הענין הפסיק אף עשיתיו

כי  ממחשבה, מהדיבור יותר מהדיבור מרוחק
לגבי  גילוי הוא שהמח' מהמחשבה רחוק הוא הדיבור
הוראה  ה"ז וא"כ לזולת, גילוי הוא והדבור עצמו
הדיבור  אין מ"מ הנפש, ומכחות מהמח' יותר שנתרחק
ג"כ  הוא הדבור כי והגם המעשה, כמו לגמרי נפרד
נפרד  כאילו ונראה רוחני' ה"ז מ"מ לחוץ, ויוצא נפרד
חבירו  של הדיבור גשם ליקח א"א שהרי לחוץ, ויוצא

נפרד  ה"ז מעשה אבל נפרד, כאילו שנדמה רק אלא
ואינה  אחר אותה קונה כלי העושה אומן דהרי לגמרי,
מאד  חיצוני כח הוא שמעשה מפני כלל להאומן חוזרת
אותה. מהעושה לגמרי נפרד הוא הנעשה שדבר עד
דהרי  בנפעל, הפועל כח מלובש ג"כ שבמעשה והגם
הרי  מ"מ יותר, ביופי הכלי יעשה יותר אומן שהוא מי
מורגש  אין בהמעשה כי לגמרי, ממנו נפרד הכלי
משארז"ל  וזהו הענין. הפסיק אף וז"ע מהעושה, החיות
ב' קוין, ג' הוא הה"א שתמונת בראם בה' בהבראם
כלל  הי' לא ואילו מופרד, השמאל ורגל מחוברים, קוין
רגל  מחובר וכשיהי' ד', תמונת ה"ז השמאל רגל
והוא  שמאל רגל כשיש ודוקא ח', תמונת ה"ז השמאל
קוין  דהב' הוא והנמשל ה'. תמונת הוא אז מופרד
שהם  ודיבור מחשבה ויצי' בריאה על מורה מחוברים
מורה  המופרד השמאל ורגל זל"ז, ומחוברים קרובים
(הגם  העשי' בעולם הוא הפירוד עיקר כי עשי' על
רגל  ובלא הבריאה), מעולם הוא הפירוד שהתחלת
דוקא  הוא הכוונה עיקר כי ה"א תמונת זה אין השמאל
דירה  לו להיות הקב"ה נתאווה כי הגשמי עוה"ז
עולם  בשביל העולמות בבריאת הכוונה ואין בתחתונים
כ"א  הפירוד התחלת שהם ויצירה בריאה ואפי' אצי'
הפירוד, בתכלית מופרד הוא אשר הגשמי עוה"ז דוקא

אלקות. גילוי בו להמשיך הקב"ה נתאווה ובזה
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

למעלה): (מלמטה לסיכום
העשיה שהוא נפש , בחינת הוא העיקר – העשיה בעולם
עסוקות הם אין  אך מידות שם יש  ואמנם ממש, בפועל
למעשה, ביחס  רק אלא – ריחוק או קירבה – בלהרגיש
השכל אך שכל, שם יש וכן לעשות. לא או לעשות האם 
בפועל, ומעשה למידות כציווי  הוא עניינו  כל שם
המידות כנגד וזה  עול". "קבלת של הענין ֿ דרך ועל
בהן  שהעיקר הטבעיות  המידות שהן יסוד" הוד "נצח

ממש. בפועל המעשה זה
רגש יש  שם רוח, בחינת הוא העיקר – היצירה בעולם
שם שהמידות אלא ריחוק. או קירבה של עצמו , בפני 
היא היצירה בעולם המוחין ותפקיד טבעיות . מידות הן
להימשך כדאי לאן אותן ולנווט המידות את להנהיג 
מנהיג ששכלו גדול וכמו להתרחק, לאידך או ולהתקרב

המידות. את
שהיא נשמה, בחינת  הוא  העיקר – הבריאה  בעולם
אהבה הם שם הנמצאות והיראה והאהבה המוחין.
אלא שכלית. מהתבוננות  הנולדים שכליים, ויראה 
המידות את להוליד עניינם שכל מוחין הם שם שהמוחין

בעצם. מוחין  ולא
והמידות בעצם, המוחין בחינת  הוא – האצילות  בעולם

לגמרי . שם ונכללות לשכל בטלות שם
ìéòì øàáúðù åîë àåä äæ ìëå הראשון øô÷במאמר

ìëá ùáìúîå êùîð ìëùäù íãàä ùôðá ìùîá 'á
,ùàøáù çåîá àåä ïéçåîä úåéîöòå ,úåçëäוזה

בעולמות האצילות,בנמשל עולם -ùáìúîù äîå
,ïéçåîä úåéðåöéç ÷ø àåä úåãîáבעולמות בנמשל וזה

והיצירה, הבריאה עולם -êåìéääå äòåðúä çëá èøôáå
שבמעשה הפעולות úåùáìúäכלומר ïë íâ íäá ùéù

äðåøçà øúåéä äðéçá ãáì éùòîä ìëù ÷ø àåäå ìëùä
.'åë ìëùáù המוחין - בעולמות בנמשל והוא

העשיה. בעולם המתלבשים
ìë ïëå äîëçä úðéçáù äìòîì àîâåãá àåä ïë åîëå

àåä úåìéöàá êà ,úåîìåòä ìëá íðùé úåøéôñ øùòä
úåîöòä úðéçáהאלקי הגילוי  êùîðùשל äîå

úðéçá åðéàå ãáì äøàä ÷ø äæ éøä äéùò-äøéöé-äàéøáá
,'åë úåìéöàã øåàä úåäîהמתגלה השכל שבמשל כפי

בלבד. הארה הוא  הכוחות בכל
.'åë úåîìåòáù äèîå äìòî úå÷ìçúä úåðéçá åäæå–

למה שבדומה לנו להמחיש  בכדי  הוא הזה הביאור כל
כך ומטה , מעלה יש עצמן הספירות שבתוך שלמדנו
ומטה, מעלה של התחלקות כן גם יש העולמות בתוך
הבריאה, לעולם האצילות עולם בין פרסא שיש שכיון 
לאחר  שנמשך שמה  מוחלט העלם  הוא הפרסא שענין
עולם הרי  אחר, דבר ידי על תפיסא כבר הוא הפרסא 
בין  וכך האצילות, עולם לגבי  מטה הוא הבריאה
של התחלקות יש עצמם ֿ עשיה  ֿ יצירה בריאה העולמות

שהתבאר. כפי  ומטה, מעלה
.øåöé÷

øùòã ,úåîìåòá äèîå äìòî úå÷ìçúä àåä ïë åîëå
åäæå úåìéöàã úåøéôñ øùò úåäî íðéà äàéøáã úåøéôñ
íå÷îã øåéöá àåäù åðéúâùä åîëå ,øçà ïéðòî øáãîù
úðéçáá àì àéäù ììë äðåéìò äâùä úåäî åðéàù
äàéøáå ,úå÷ìà íöò úâùä àåä úåìéöà åîëå ,íå÷î
äàìéò àîéà íâ ,øçà øáã éãé ìò úå÷ìà úâùä

.úåìéöàá åîë åðéà äàéøáá àðð÷îù
,úåãîäì íéëééùä ÷ø ïä äàéøáã ïéçåîã øîåì ùéå
,øáãä áåè úâùä àåä úåãîì íéëééùä ïéçåîäã øàáéå
úîùâäá àáù ,ìëùä úåéðåöéç àåä äæî äìòîìå
,áåè åìã ùâøää ìà áåøé÷á àåä ïë ìòå ,åìëù
íöò ùâøä ìà øúåé áåøé÷á ìëùä úåéîéðô ïë-ïéàù-äî
úå÷ìàäá àéä äâùääù øúåé äìòîìå ,é÷ìàä

,ä÷éðéã ïéçåî úðéçá àåä úåììëáå ,úåîìåòáù
äéùòå ,úåãîä úâäðäì ÷ø ïä ïéçåîäå úåãî äøéöéå

.éùòîä ìëùå äùòî
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וזהו  אותיות, בחי' אבנים ע"י נבנה שהחסד יבנה
בחי' שכל ענותנותו, מוצא אתה שם גדולתו במקום
ענוה  בחי' הוא אלקינו עיר בחי' שע"י הגדולה
התגלות  תתאין יומין שית בחי' וזהו לגבי', והשפלה
ויקרא  כמ"ש גילוי ל' יום כי אותיות, ע"י מדות ו'
בחי' הוא עילאין יומין ושית יום, לאור אלקים
ושם  וכמ"ש המח', אותיות ע"י מדות הו' התגלות
קטנה, ה' גדולה ה' רחל, הקטנה ושם לאה הגדולה
שכל  דאתגליין, ועלמין כו' סתימין עלמין ודבור, מח'
הארה  חיצוניות רק הוא הדיבור שע"י הגילוי עיקר
בחי' דאתגליין עלמין בחי' הוא מזה ההתהוות לכן

אבל  לחוץ, שנפרד למטה הדבור עד"מ יפרד ומשם
ילדה  ולאה כמ"ש לאה בחי' המחשבה אותיות ע"י
שהם  כמו המדות מתגלין ששם מדות ו' בנים ששה
מזה  מתהווין לכן הגדולה ה' לך כמ"ש ביטול בבחי'
עמו  שמתאחד שבאדם המח' עד"מ כו', סתימין עלמין
דכל  ופי' אחד, מקום אל המים יקוו מ"ש וזהו"ע כו',
שבים  שהברואים אלא בים, יש ביבשה שיש מה
נפרדים  נראים ושביבשה וחיותם, במקורם נבלעים
נשמות  ימא נוני בחי' שהם המים יקוו וזהו לעצמם,
וזהו"ע  אחד, מקום אל ביטול בבחי' שהם ומלאכים

ויחו"ת. יחו"ע ועד אחד
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ÂÈ˙¯ˆÈ הוא אך הגילוי כח הוא מח' כי הדיבור, הוא
הגילוי  זה מגלה והדיבור עצמו, לגבי גילוי
שנק' מה אך המח'. לחומר צורה כמו וה"ז לזולתו,
עצמי  חומר כי ממש, חומר זה אין חומר בשם המח'
ה"ז  המח' אבל צורות, לד' הקדום היולי חומר הוא
ה"ז  המח' כי חומר בשם נק' הדיבור לגבי אמנם גילוי,
נק' צורה כי צורה בשם נק' והדבור זולתו, לגבי העלם
הוא  המח' וחומר זה, הוא כי עליו יאמר אשר גילוי
התחדשות  אינו הדבור כי צורה, לקבל המוכן חומר

הע  שמגלה אלא כמו ממש צורה, כמו וה"ז המח' לם
איזה  ובי' מני' לצייר נצרך ואם כלי עושין מכסף למשל
פסולת, מכל נקי הוא כשהכסף דוקא הוא בדקות צורה
הציור  צורת לקבל מוכן חומר בהכסף יש הרי וא"כ
כלול  הי' בהמחשבה וכן נראה, שאינו רק שרוצה הדק

הדבור. ע"י שנתגלה אלא הדבור צורת
Û‡ שהמעשה להורות הענין הפסיק אף עשיתיו

כי  ממחשבה, מהדיבור יותר מהדיבור מרוחק
לגבי  גילוי הוא שהמח' מהמחשבה רחוק הוא הדיבור
הוראה  ה"ז וא"כ לזולת, גילוי הוא והדבור עצמו
הדיבור  אין מ"מ הנפש, ומכחות מהמח' יותר שנתרחק
ג"כ  הוא הדבור כי והגם המעשה, כמו לגמרי נפרד
נפרד  כאילו ונראה רוחני' ה"ז מ"מ לחוץ, ויוצא נפרד
חבירו  של הדיבור גשם ליקח א"א שהרי לחוץ, ויוצא

נפרד  ה"ז מעשה אבל נפרד, כאילו שנדמה רק אלא
ואינה  אחר אותה קונה כלי העושה אומן דהרי לגמרי,
מאד  חיצוני כח הוא שמעשה מפני כלל להאומן חוזרת
אותה. מהעושה לגמרי נפרד הוא הנעשה שדבר עד
דהרי  בנפעל, הפועל כח מלובש ג"כ שבמעשה והגם
הרי  מ"מ יותר, ביופי הכלי יעשה יותר אומן שהוא מי
מורגש  אין בהמעשה כי לגמרי, ממנו נפרד הכלי
משארז"ל  וזהו הענין. הפסיק אף וז"ע מהעושה, החיות
ב' קוין, ג' הוא הה"א שתמונת בראם בה' בהבראם
כלל  הי' לא ואילו מופרד, השמאל ורגל מחוברים, קוין
רגל  מחובר וכשיהי' ד', תמונת ה"ז השמאל רגל
והוא  שמאל רגל כשיש ודוקא ח', תמונת ה"ז השמאל
קוין  דהב' הוא והנמשל ה'. תמונת הוא אז מופרד
שהם  ודיבור מחשבה ויצי' בריאה על מורה מחוברים
מורה  המופרד השמאל ורגל זל"ז, ומחוברים קרובים
(הגם  העשי' בעולם הוא הפירוד עיקר כי עשי' על
רגל  ובלא הבריאה), מעולם הוא הפירוד שהתחלת
דוקא  הוא הכוונה עיקר כי ה"א תמונת זה אין השמאל
דירה  לו להיות הקב"ה נתאווה כי הגשמי עוה"ז
עולם  בשביל העולמות בבריאת הכוונה ואין בתחתונים
כ"א  הפירוד התחלת שהם ויצירה בריאה ואפי' אצי'
הפירוד, בתכלית מופרד הוא אשר הגשמי עוה"ז דוקא

אלקות. גילוי בו להמשיך הקב"ה נתאווה ובזה

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry

•

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

למעלה): (מלמטה לסיכום
העשיה שהוא נפש , בחינת הוא העיקר – העשיה בעולם
עסוקות הם אין  אך מידות שם יש  ואמנם ממש, בפועל
למעשה, ביחס  רק אלא – ריחוק או קירבה – בלהרגיש
השכל אך שכל, שם יש וכן לעשות. לא או לעשות האם 
בפועל, ומעשה למידות כציווי  הוא עניינו  כל שם
המידות כנגד וזה  עול". "קבלת של הענין ֿ דרך ועל
בהן  שהעיקר הטבעיות  המידות שהן יסוד" הוד "נצח

ממש. בפועל המעשה זה
רגש יש  שם רוח, בחינת הוא העיקר – היצירה בעולם
שם שהמידות אלא ריחוק. או קירבה של עצמו , בפני 
היא היצירה בעולם המוחין ותפקיד טבעיות . מידות הן
להימשך כדאי לאן אותן ולנווט המידות את להנהיג 
מנהיג ששכלו גדול וכמו להתרחק, לאידך או ולהתקרב

המידות. את
שהיא נשמה, בחינת  הוא  העיקר – הבריאה  בעולם
אהבה הם שם הנמצאות והיראה והאהבה המוחין.
אלא שכלית. מהתבוננות  הנולדים שכליים, ויראה 
המידות את להוליד עניינם שכל מוחין הם שם שהמוחין

בעצם. מוחין  ולא
והמידות בעצם, המוחין בחינת  הוא – האצילות  בעולם

לגמרי . שם ונכללות לשכל בטלות שם
ìéòì øàáúðù åîë àåä äæ ìëå הראשון øô÷במאמר

ìëá ùáìúîå êùîð ìëùäù íãàä ùôðá ìùîá 'á
,ùàøáù çåîá àåä ïéçåîä úåéîöòå ,úåçëäוזה

בעולמות האצילות,בנמשל עולם -ùáìúîù äîå
,ïéçåîä úåéðåöéç ÷ø àåä úåãîáבעולמות בנמשל וזה

והיצירה, הבריאה עולם -êåìéääå äòåðúä çëá èøôáå
שבמעשה הפעולות úåùáìúäכלומר ïë íâ íäá ùéù

äðåøçà øúåéä äðéçá ãáì éùòîä ìëù ÷ø àåäå ìëùä
.'åë ìëùáù המוחין - בעולמות בנמשל והוא

העשיה. בעולם המתלבשים
ìë ïëå äîëçä úðéçáù äìòîì àîâåãá àåä ïë åîëå

àåä úåìéöàá êà ,úåîìåòä ìëá íðùé úåøéôñ øùòä
úåîöòä úðéçáהאלקי הגילוי  êùîðùשל äîå

úðéçá åðéàå ãáì äøàä ÷ø äæ éøä äéùò-äøéöé-äàéøáá
,'åë úåìéöàã øåàä úåäîהמתגלה השכל שבמשל כפי

בלבד. הארה הוא  הכוחות בכל
.'åë úåîìåòáù äèîå äìòî úå÷ìçúä úåðéçá åäæå–

למה שבדומה לנו להמחיש  בכדי  הוא הזה הביאור כל
כך ומטה , מעלה יש עצמן הספירות שבתוך שלמדנו
ומטה, מעלה של התחלקות כן גם יש העולמות בתוך
הבריאה, לעולם האצילות עולם בין פרסא שיש שכיון 
לאחר  שנמשך שמה  מוחלט העלם  הוא הפרסא שענין
עולם הרי  אחר, דבר ידי על תפיסא כבר הוא הפרסא 
בין  וכך האצילות, עולם לגבי  מטה הוא הבריאה
של התחלקות יש עצמם ֿ עשיה  ֿ יצירה בריאה העולמות

שהתבאר. כפי  ומטה, מעלה
.øåöé÷

øùòã ,úåîìåòá äèîå äìòî úå÷ìçúä àåä ïë åîëå
åäæå úåìéöàã úåøéôñ øùò úåäî íðéà äàéøáã úåøéôñ
íå÷îã øåéöá àåäù åðéúâùä åîëå ,øçà ïéðòî øáãîù
úðéçáá àì àéäù ììë äðåéìò äâùä úåäî åðéàù
äàéøáå ,úå÷ìà íöò úâùä àåä úåìéöà åîëå ,íå÷î
äàìéò àîéà íâ ,øçà øáã éãé ìò úå÷ìà úâùä

.úåìéöàá åîë åðéà äàéøáá àðð÷îù
,úåãîäì íéëééùä ÷ø ïä äàéøáã ïéçåîã øîåì ùéå
,øáãä áåè úâùä àåä úåãîì íéëééùä ïéçåîäã øàáéå
úîùâäá àáù ,ìëùä úåéðåöéç àåä äæî äìòîìå
,áåè åìã ùâøää ìà áåøé÷á àåä ïë ìòå ,åìëù
íöò ùâøä ìà øúåé áåøé÷á ìëùä úåéîéðô ïë-ïéàù-äî
úå÷ìàäá àéä äâùääù øúåé äìòîìå ,é÷ìàä

,ä÷éðéã ïéçåî úðéçá àåä úåììëáå ,úåîìåòáù
äéùòå ,úåãîä úâäðäì ÷ø ïä ïéçåîäå úåãî äøéöéå

.éùòîä ìëùå äùòî
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נמשך  באברים מהנפש. הארה התפשטות רק – ודיבור ריח שמיעה, ראיה, הנפש: חושי
בלב, עיקרו – הרצון אחיזת שבהם. התענוג – הכחות על החושים מעלת החיות. מהות

במוח. עיקרו – התענוג אחיזת

ּכחֹות p‰Â‰ד) יׁש ּבהּגּוף הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹ
הּנפׁש וחּוׁשי –12הּנפׁש ּדׁשניהם היֹות ועם . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

הּמתלּבׁשים  ּפנימּיים מּכחֹות הם – והחּוׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַַַֹֹהּכחֹות
הם  מּכלֿמקֹום ּפרטית, ּבכלי וחּוׁש ּכח ּכל הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבאברי
ריח  ׁשמיעה ראּיה והן הּנפׁש ּדחּוׁשי מּזה, זה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחלּוקים
חּוץ  ׁשּיֹוצאין מהּנפׁש הארה התּפּׁשטּות רק הן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָודּבּור
לעצמֹו, ּׁשחּוץ מה ּדבר לראֹות הּוא ראּיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלעצמֹו,
הרי  זּולתֹו, אל ּדבר לגּלֹות הּוא והּדּבּור ׁשמיעה, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוכן

ה  הּוא זה זה ׁשּכל נקרא ּובּקּבלה לבד, הארה תּפּׁשטּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
חּיים  ּבעץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו הבלים, ּפה 13ּבׁשם חטם ּדאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהחּיּות  ּוסדקים נקבים ּדר ויֹוצאים לבד הבלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהן
מהּות  ׁשּנמׁש האברים חּיּות ּכמֹו ואינֹו מאד, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻמצמצם
הּוא  הּגּוף את המחּיה הּנפׁש חּיּות ּדכללּות הגם ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָהחּיּות.
נמׁשכת  ההארה מהּות הרי מּכלֿמקֹום הּנפׁש, הארת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
ּפנימּיים  ּבאברים ּובפרט ורגל, ּדיד חיצֹונים ּבאברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגם
רּוחנּיים  ׁשהן ׁשּבּלב ּבמּדֹות וכלֿׁשּכן ולב, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבריאה
הּׂשכל  אֹור ּובפרט ׁשּבאברים, החּיּות מּכמֹו יֹותר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
אֹור  מהּות הּוא זה ּדכל ּביֹותר, ורּוחני נעלה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהאברים, ׁשּמתלּבׁשים הּנפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחּיּות
ּגדֹול. ּבצמצּום ׁשּנמׁשכים לבד הבלים ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבהחּוׁשים
מן  מציץ החלֹונֹות מן "מׁשּגיח ּדכתיב עלּֿדר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַוהּוא
מצמצם, ּבלּתי ּפתּוח מקֹום הּוא ּדחּלֹון ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהחרּכים",
"מׁשּגיח", נאמר ּבחּלֹון הּנה לכן סדקים, הם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוחרּכים
ּברּבּוי, הּוא ּדההמׁשכה והינּו ּברוח, והּבטה ראּיה ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
מצמצם, סדק ּדר ׁשּנמׁש הּוא החרּכים" מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּו"מציץ
למּטה  הם החּוׁשים הּנה החּיּות ׁשּמּצד מּובן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרי
החּיּות, מהּות הּוא ּדבאברים ׁשּבאברים, ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמהחּיּות
רֹואים  אנּו ּומּכלֿמקֹום לבד. הארה רק הּוא ְְִִִֶַַַָָָָָוהחּוׁשים
ּדמּדֹות  הּנעלים הּכחֹות על ּגם ּבהחּוׁשים יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹׁשּיׁש
ּדהּנה  הּתענּוג. ּבאפן הינּו הּתענּוג, ּבענין והּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹוׂשכל,
מעלה  ותחּתֹון, עליֹון והדרגה ּבסדר הם הּנפׁש ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכחֹות
הּגּוף  ׁשּבאברי ּכׁשם הּנה ולכן הּגּוף. ּבאברי ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומּטה,
הּוא  ּומעלתֹו האברים, מּכל יֹותר נעלה הּוא הראׁש ֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנה

נעלה  הּוא הּמח חמר ועצם ּדגּוף חמרֹו, ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּגם
ּבכחֹות  כן ּכמֹו הּנה האברים, ׁשארי חמר מּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹיֹותר

על  והדרגה סדר ּבהם ׁשּיׁש הּנפׁש ותחּתֹון וחּוׁשי יֹון ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין  ּבזה הּנה הּתענּוג ּבאפן הּנה אמנם ּומּטה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמעלה
אפן  ּובהחּוׁשים מעלתם, אפן ּכפי וההדרגה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסדר
נאה  צּיּור ּדכׁשרֹואה ּבראּיה ּוכמֹו ּביֹותר, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהּתענּוג
ּומתעּנג  נפׁשֹו ּבעצם מתּפעל הרי למראה נחמד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָודבר
ּדעם  ּבהׂשּכלה, ׁשּמתעּנג מּכמֹו יֹותר מאד הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבזה
הרי  ּבטֹוב ּומּׂשיגּה הׂשּכלה איזה מׂשּכיל ּדכאׁשר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהיֹות
אפן  ּכמֹו ּכלל אינֹו הּנה רב, ענג ּבזה מתעּנג ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּוא
ּכל  הרי ׁשּבראּיה  ּבהענג ׁשהרי ּבראּיה, ׁשּמתעּנג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּתענּוג
ׁשּבהׂשּכלה, ּבהענג מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזה, נמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעצמּותֹו
ּגם  הּוא הּׂשכל עין ראּית הּנקראת ּדחכמה ׁשּבראּיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָרק
זה  וגם ׁשּבחכמה, ּבראּיה ּדוקא זה הרי ּבזה, ׁשּנדּבק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכן
לבֹוא  לעתיד יהיה זה ּדיתרֹון העין, ראּית ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאינֹו
יׁש הּׂשכל עין ראּית ׁשהרי יראּו", ּבעין עין "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּדכתיב
ׁשּיהיה  ּדלעתיד והּיתרֹון הּגבֹוהֹות, ּבּנׁשמֹות עכׁשו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

וכמ"ש  מּמׁש, עין ראּית הוי',14ּבבחינת ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ
הּנה  זֹו ּוראּיה ּדּבר", הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָוראּו
יתלּבׁשּו הּצּדיקים ׁשּכל עד ּכזה נפלא ּתענּוג ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָיהיה
ענג  ּבּה יׁש ּגׁשמית ּדבראּיה הרי הענג, לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבגּופים
ׁשּבּמח  עצמית ּבהּנקּדה הּוא הּתענּוג ּדעצם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻנפלא,
ּכחֹות  הם ורצֹון ּדתענּוג ׁשּבּלב, ּפנימית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻּובהּנקּדה
האדם, ּבגּוף ּפרטים ּכלים להם ואין ׁשּבּנפׁש, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּקיפים
הּנפׁש עצם ּגם ׁשהרי ּבּגּוף אחיזה להם יׁש ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּומּכלֿמקֹום
להיֹות  אפׁשר אי ׁשהרי – והראיה הּגּוף, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמקּׁשר
להם  ׁשּיׁש ורצֹון ּבתענּוג ּכן ּוכמֹו ּכאחד, ּגּופים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבׁשני
ולב, ּדמח ּופנימית עצמית ּבהּנקּדה והּוא ּבּגּוף ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֻאחיזה
ּבּמח, הּוא הּתענּוג ואחיזת ּבּלב עּקרֹו הרצֹון ֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹּדאחיזת
עצם  קּׁשּור ּכי ּבּלב ּגם אחּוז הּתענּוג הּנה ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּכלֿמקֹום
היֹות  ועם ׁשּבּלב. ּפנימית ּבהּנקּדה הּוא ּבהּגּוף ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּנפׁש
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבּמח, עצמית ּבהּנקּדה הּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשהּתענּוג

אחר  מּכלֿמקֹום 15ּבמקֹום ּבעצם, ּתענּוג הּוא ׁשחכמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
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ה'תש"ט.12) ר"ה המשך בכ"ז ראה הנפש: וחושי הנפש כחות
ובכ"מ.13) ד'. שער הוא אח"פ שער בע"ח: וכמ"ש
ואתחנן 14) ד"ה לקו"ת בכ"ז ראה זו: וראי' . . ונגלה וכמ"ש

ועוד. וספ"ל. פ"כ תש"ט חה"פ המשך
בהמשך 15) יעקב, ויצא ד"ה ראה שחכמה: במ"א כמ"ש

תרס"ו. ר"ה של יו"ט

c"ag i`iyp epizeax zxezn

החיצֹונית  אם ּכי הּתענּוג עצם מאיר אינֹו ּבּׂשכל ֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּנה
ּפנימי' נמׁש הראּיה ּבחּוׁש ּכמֹו ּבהחּוׁשים ורק ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָלבד,
הּנה  ולכן זה. אחר נמׁש עצמּותֹו ׁשּכל עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתענּוג

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא נפלאֹות, מעלֹות יׁש 16ּבהראּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
וכן  אֹותן, ּומעלה מגּביּה צּדיקים ׁשל עיניהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדמראית

ּוכמאמר  עצּומה ירידה ׁשּפֹועל חסֿוׁשלֹום העין 17להפ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
והתעֹוררּות  ּגּלּוי ּגֹורם העין ׁשּמראית חֹומד, והּלב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָרֹואה
ּבׁשמיעה, וכן ׁשּבראּיה. הּפנימי הּתענּוג מּפני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּדֹות

ּבלּבא  ּבאּודנא ּומּגיע האזן ּבנקבי נכנס ׁשהּוא ו ׁשהּקֹול ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבּנפׁש, יחידה נאחז ּדׁשם ׁשּבּלב ּפנימית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקּדה

להיֹות  ׁשּיּוכל עד אליו הּכחֹות ּכל מֹוׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּדבהתעֹוררּותֹו
הּנפׁש, את ׁשּמׁשיב ּבריח וכן ּבׁשמיעה, הּכחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכליֹון
הּמתלּבׁש מהחּיּות ׁשּלמעלה הּנפׁש ּבעצם ׁשּמּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדהינּו
ׁשאנּו ּוכמֹו ּגדֹול, ּתענּוג ּבֹו יׁש ּבדּבּור וכן הּגּוף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּבאברי
ּבזה  יׁש הּנה ׂשכל ּדבר ׁשּמדּבר ׁשּבדּבּור ּבחּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָרֹואין
ׁשהחּוׁשים  הרי לעצמֹו, הּׂשכל ּבהּׂשגת מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָחּיּות
ׁשּלהם  ׁשהחּיּות ּבּמדרגה, למּטה הן החּיּות ׁשּמּצד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהגם
אמנם  החּיּות, מהּות ּובאברים לבד, הבל ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
הּכחֹות  מּכמֹו נעלים הם החּוׁשים הּנה הענג אפן ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמּצד

ֲִַַהּנעלים.
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ט.16) פ"ז, רבה אסתר במד"ר: וכדאיתא
רפ"ב.17) העבודה קונטרס ב. פ"י, במד"ר וראה לט. טו, במדבר רש"י העין: וכמאמר

הלב.ו. באוזן

•
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אומר  נ"ע הקדוש מה 23הבעל־שם־טוב כל
בעבודת  הוראה משום בו יש רואה, או שומע שיהודי

השי"ת.
הוא  האדם עם הקורה שכל רק לא כלומר,
מכל  ואפילו אירוע, שמכל אלא פרטית, בהשגחה
ללמוד  עליו רואה, או שומע שיהודי אימרה או דבר

ובעבודה. בתורה ענין
משהו  בודאי יש ח"ו, רע או טוב מאורע, בכל

ברוך־הוא. הבורא בעבודת תועלת להביא שיכול
ומפורסם  ידוע רע 24דבר ואין רע בלא טוב שאין

ישנה  רע ובכל רע תערובת ישנה דבר בכל טוב, בלא
טוב. תערובת

רשום  המלחמה, ימי מתוך תשרי י"ב התאריך
ביותר. הקשים הימים כאחד אצלי

מהבית  כולנו יצאנו בצהריים 12 בשעה תשרי, י"ב
באדמה. עמוק במרתף מחסה למצוא כדי

המרתף  זועזע ארבע, בשעה מנחה, אחרי
להבות  הסמוכים, ברחובות שנערכה כבדה מהפצצה
התמוטטו  גבוהים ובנינים הרחובות את כיסו אש

בהם. שנמצאו אלה כל את וקברו תחתם וקרסו
נוכל  שלא הגדולה, הסכנה את ראינו כאשר
מחסה  לחפש ורצנו המקלט את עזבנו חלילה, להינצל

הגדול. הבית של השערים באחד
של  צעקותיהם הבוערים, והבנינים הרחוב תמונת
של  ביחוד נפחדים, ואנשים האומללים הנשרפים

לתאר. אפשר ואי אין  והזקנים הנשים הילדים,
הקיף  להבות של ים לרגע , מרגע גברה ההפצצה
השמים  פני את כיסו שחור עשן ענני הרובע , את

השמש. אור את והסתירו
חסרי  למקום ממקום רצנו שעות כמה במשך וכך

ההפצצה. מפני מחסה למצוא כדי אונים,
מחוגים  אנשים, מאות התאספו המקלטים באחד
ויהודים  ופיאות זקן בעלי יהודים שם היו שונים,
מודרניות, ונשים נכריות בפיאות נשים מגולחים,
יאוש. ומלאי שבורים עמדו כולם פולנית, רק שדיברו
וכמה  משפחתי אותי, שמנתה שלנו, הקבוצה
אמרה  תמימים", "תומכי ישיבת מתלמידי עשרות
היתה  אותנו, זעזע אדיר נפץ קול ופתאום... תהלים,
התפשטו  ברגע ובו מקום. בקרבת שנפלה פצצה זו
המות  את ראה מאיתנו אחד וכל אש נחלי מסביבנו

עיניו. לנגד
שמע  כולם: מפי ספונטאנית פרצה אדירה זעקה
כי  בטוח היה אחד כל אחד. ה' אלקינו ה' ישראל

לחייו. האחרונים הרגעים הם אלה
מעומק  בזעקה הבאה כזו ישראל" "שמע קריאת
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ז.23) אות אחש"פ ליל שיחת ולקמן מז. עמוד ח' חוברת התמים ראה
תרצ"ד.24) כסלו י"ט שיחת עד"ז ראה
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נמשך  באברים מהנפש. הארה התפשטות רק – ודיבור ריח שמיעה, ראיה, הנפש: חושי
בלב, עיקרו – הרצון אחיזת שבהם. התענוג – הכחות על החושים מעלת החיות. מהות

במוח. עיקרו – התענוג אחיזת

ּכחֹות p‰Â‰ד) יׁש ּבהּגּוף הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות ּבאֹור ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹ
הּנפׁש וחּוׁשי –12הּנפׁש ּדׁשניהם היֹות ועם . ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

הּמתלּבׁשים  ּפנימּיים מּכחֹות הם – והחּוׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַַַֹֹהּכחֹות
הם  מּכלֿמקֹום ּפרטית, ּבכלי וחּוׁש ּכח ּכל הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבאברי
ריח  ׁשמיעה ראּיה והן הּנפׁש ּדחּוׁשי מּזה, זה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחלּוקים
חּוץ  ׁשּיֹוצאין מהּנפׁש הארה התּפּׁשטּות רק הן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָודּבּור
לעצמֹו, ּׁשחּוץ מה ּדבר לראֹות הּוא ראּיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלעצמֹו,
הרי  זּולתֹו, אל ּדבר לגּלֹות הּוא והּדּבּור ׁשמיעה, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוכן

ה  הּוא זה זה ׁשּכל נקרא ּובּקּבלה לבד, הארה תּפּׁשטּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
חּיים  ּבעץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו הבלים, ּפה 13ּבׁשם חטם ּדאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהחּיּות  ּוסדקים נקבים ּדר ויֹוצאים לבד הבלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהן
מהּות  ׁשּנמׁש האברים חּיּות ּכמֹו ואינֹו מאד, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻמצמצם
הּוא  הּגּוף את המחּיה הּנפׁש חּיּות ּדכללּות הגם ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָהחּיּות.
נמׁשכת  ההארה מהּות הרי מּכלֿמקֹום הּנפׁש, הארת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
ּפנימּיים  ּבאברים ּובפרט ורגל, ּדיד חיצֹונים ּבאברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגם
רּוחנּיים  ׁשהן ׁשּבּלב ּבמּדֹות וכלֿׁשּכן ולב, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבריאה
הּׂשכל  אֹור ּובפרט ׁשּבאברים, החּיּות מּכמֹו יֹותר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
אֹור  מהּות הּוא זה ּדכל ּביֹותר, ורּוחני נעלה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהאברים, ׁשּמתלּבׁשים הּנפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחּיּות
ּגדֹול. ּבצמצּום ׁשּנמׁשכים לבד הבלים ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבהחּוׁשים
מן  מציץ החלֹונֹות מן "מׁשּגיח ּדכתיב עלּֿדר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַוהּוא
מצמצם, ּבלּתי ּפתּוח מקֹום הּוא ּדחּלֹון ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהחרּכים",
"מׁשּגיח", נאמר ּבחּלֹון הּנה לכן סדקים, הם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוחרּכים
ּברּבּוי, הּוא ּדההמׁשכה והינּו ּברוח, והּבטה ראּיה ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
מצמצם, סדק ּדר ׁשּנמׁש הּוא החרּכים" מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּו"מציץ
למּטה  הם החּוׁשים הּנה החּיּות ׁשּמּצד מּובן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרי
החּיּות, מהּות הּוא ּדבאברים ׁשּבאברים, ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמהחּיּות
רֹואים  אנּו ּומּכלֿמקֹום לבד. הארה רק הּוא ְְִִִֶַַַָָָָָוהחּוׁשים
ּדמּדֹות  הּנעלים הּכחֹות על ּגם ּבהחּוׁשים יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹׁשּיׁש
ּדהּנה  הּתענּוג. ּבאפן הינּו הּתענּוג, ּבענין והּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹוׂשכל,
מעלה  ותחּתֹון, עליֹון והדרגה ּבסדר הם הּנפׁש ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכחֹות
הּגּוף  ׁשּבאברי ּכׁשם הּנה ולכן הּגּוף. ּבאברי ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומּטה,
הּוא  ּומעלתֹו האברים, מּכל יֹותר נעלה הּוא הראׁש ֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנה

נעלה  הּוא הּמח חמר ועצם ּדגּוף חמרֹו, ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּגם
ּבכחֹות  כן ּכמֹו הּנה האברים, ׁשארי חמר מּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹיֹותר

על  והדרגה סדר ּבהם ׁשּיׁש הּנפׁש ותחּתֹון וחּוׁשי יֹון ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין  ּבזה הּנה הּתענּוג ּבאפן הּנה אמנם ּומּטה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמעלה
אפן  ּובהחּוׁשים מעלתם, אפן ּכפי וההדרגה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסדר
נאה  צּיּור ּדכׁשרֹואה ּבראּיה ּוכמֹו ּביֹותר, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהּתענּוג
ּומתעּנג  נפׁשֹו ּבעצם מתּפעל הרי למראה נחמד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָודבר
ּדעם  ּבהׂשּכלה, ׁשּמתעּנג מּכמֹו יֹותר מאד הרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבזה
הרי  ּבטֹוב ּומּׂשיגּה הׂשּכלה איזה מׂשּכיל ּדכאׁשר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהיֹות
אפן  ּכמֹו ּכלל אינֹו הּנה רב, ענג ּבזה מתעּנג ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּוא
ּכל  הרי ׁשּבראּיה  ּבהענג ׁשהרי ּבראּיה, ׁשּמתעּנג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּתענּוג
ׁשּבהׂשּכלה, ּבהענג מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזה, נמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעצמּותֹו
ּגם  הּוא הּׂשכל עין ראּית הּנקראת ּדחכמה ׁשּבראּיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָרק
זה  וגם ׁשּבחכמה, ּבראּיה ּדוקא זה הרי ּבזה, ׁשּנדּבק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכן
לבֹוא  לעתיד יהיה זה ּדיתרֹון העין, ראּית ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאינֹו
יׁש הּׂשכל עין ראּית ׁשהרי יראּו", ּבעין עין "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּדכתיב
ׁשּיהיה  ּדלעתיד והּיתרֹון הּגבֹוהֹות, ּבּנׁשמֹות עכׁשו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

וכמ"ש  מּמׁש, עין ראּית הוי',14ּבבחינת ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ
הּנה  זֹו ּוראּיה ּדּבר", הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָוראּו
יתלּבׁשּו הּצּדיקים ׁשּכל עד ּכזה נפלא ּתענּוג ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָיהיה
ענג  ּבּה יׁש ּגׁשמית ּדבראּיה הרי הענג, לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבגּופים
ׁשּבּמח  עצמית ּבהּנקּדה הּוא הּתענּוג ּדעצם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻנפלא,
ּכחֹות  הם ורצֹון ּדתענּוג ׁשּבּלב, ּפנימית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻּובהּנקּדה
האדם, ּבגּוף ּפרטים ּכלים להם ואין ׁשּבּנפׁש, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּקיפים
הּנפׁש עצם ּגם ׁשהרי ּבּגּוף אחיזה להם יׁש ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּומּכלֿמקֹום
להיֹות  אפׁשר אי ׁשהרי – והראיה הּגּוף, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמקּׁשר
להם  ׁשּיׁש ורצֹון ּבתענּוג ּכן ּוכמֹו ּכאחד, ּגּופים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבׁשני
ולב, ּדמח ּופנימית עצמית ּבהּנקּדה והּוא ּבּגּוף ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֻאחיזה
ּבּמח, הּוא הּתענּוג ואחיזת ּבּלב עּקרֹו הרצֹון ֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹּדאחיזת
עצם  קּׁשּור ּכי ּבּלב ּגם אחּוז הּתענּוג הּנה ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּכלֿמקֹום
היֹות  ועם ׁשּבּלב. ּפנימית ּבהּנקּדה הּוא ּבהּגּוף ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּנפׁש
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבּמח, עצמית ּבהּנקּדה הּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשהּתענּוג

אחר  מּכלֿמקֹום 15ּבמקֹום ּבעצם, ּתענּוג הּוא ׁשחכמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
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ה'תש"ט.12) ר"ה המשך בכ"ז ראה הנפש: וחושי הנפש כחות
ובכ"מ.13) ד'. שער הוא אח"פ שער בע"ח: וכמ"ש
ואתחנן 14) ד"ה לקו"ת בכ"ז ראה זו: וראי' . . ונגלה וכמ"ש

ועוד. וספ"ל. פ"כ תש"ט חה"פ המשך
בהמשך 15) יעקב, ויצא ד"ה ראה שחכמה: במ"א כמ"ש

תרס"ו. ר"ה של יו"ט
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החיצֹונית  אם ּכי הּתענּוג עצם מאיר אינֹו ּבּׂשכל ֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּנה
ּפנימי' נמׁש הראּיה ּבחּוׁש ּכמֹו ּבהחּוׁשים ורק ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָלבד,
הּנה  ולכן זה. אחר נמׁש עצמּותֹו ׁשּכל עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתענּוג

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא נפלאֹות, מעלֹות יׁש 16ּבהראּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
וכן  אֹותן, ּומעלה מגּביּה צּדיקים ׁשל עיניהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדמראית

ּוכמאמר  עצּומה ירידה ׁשּפֹועל חסֿוׁשלֹום העין 17להפ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
והתעֹוררּות  ּגּלּוי ּגֹורם העין ׁשּמראית חֹומד, והּלב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָרֹואה
ּבׁשמיעה, וכן ׁשּבראּיה. הּפנימי הּתענּוג מּפני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּדֹות

ּבלּבא  ּבאּודנא ּומּגיע האזן ּבנקבי נכנס ׁשהּוא ו ׁשהּקֹול ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבּנפׁש, יחידה נאחז ּדׁשם ׁשּבּלב ּפנימית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקּדה

להיֹות  ׁשּיּוכל עד אליו הּכחֹות ּכל מֹוׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּדבהתעֹוררּותֹו
הּנפׁש, את ׁשּמׁשיב ּבריח וכן ּבׁשמיעה, הּכחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכליֹון
הּמתלּבׁש מהחּיּות ׁשּלמעלה הּנפׁש ּבעצם ׁשּמּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדהינּו
ׁשאנּו ּוכמֹו ּגדֹול, ּתענּוג ּבֹו יׁש ּבדּבּור וכן הּגּוף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּבאברי
ּבזה  יׁש הּנה ׂשכל ּדבר ׁשּמדּבר ׁשּבדּבּור ּבחּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָרֹואין
ׁשהחּוׁשים  הרי לעצמֹו, הּׂשכל ּבהּׂשגת מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָחּיּות
ׁשּלהם  ׁשהחּיּות ּבּמדרגה, למּטה הן החּיּות ׁשּמּצד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהגם
אמנם  החּיּות, מהּות ּובאברים לבד, הבל ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
הּכחֹות  מּכמֹו נעלים הם החּוׁשים הּנה הענג אפן ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמּצד

ֲִַַהּנעלים.
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ט.16) פ"ז, רבה אסתר במד"ר: וכדאיתא
רפ"ב.17) העבודה קונטרס ב. פ"י, במד"ר וראה לט. טו, במדבר רש"י העין: וכמאמר

הלב.ו. באוזן

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

אומר  נ"ע הקדוש מה 23הבעל־שם־טוב כל
בעבודת  הוראה משום בו יש רואה, או שומע שיהודי

השי"ת.
הוא  האדם עם הקורה שכל רק לא כלומר,
מכל  ואפילו אירוע, שמכל אלא פרטית, בהשגחה
ללמוד  עליו רואה, או שומע שיהודי אימרה או דבר

ובעבודה. בתורה ענין
משהו  בודאי יש ח"ו, רע או טוב מאורע, בכל

ברוך־הוא. הבורא בעבודת תועלת להביא שיכול
ומפורסם  ידוע רע 24דבר ואין רע בלא טוב שאין

ישנה  רע ובכל רע תערובת ישנה דבר בכל טוב, בלא
טוב. תערובת

רשום  המלחמה, ימי מתוך תשרי י"ב התאריך
ביותר. הקשים הימים כאחד אצלי

מהבית  כולנו יצאנו בצהריים 12 בשעה תשרי, י"ב
באדמה. עמוק במרתף מחסה למצוא כדי

המרתף  זועזע ארבע, בשעה מנחה, אחרי
להבות  הסמוכים, ברחובות שנערכה כבדה מהפצצה
התמוטטו  גבוהים ובנינים הרחובות את כיסו אש

בהם. שנמצאו אלה כל את וקברו תחתם וקרסו
נוכל  שלא הגדולה, הסכנה את ראינו כאשר
מחסה  לחפש ורצנו המקלט את עזבנו חלילה, להינצל

הגדול. הבית של השערים באחד
של  צעקותיהם הבוערים, והבנינים הרחוב תמונת
של  ביחוד נפחדים, ואנשים האומללים הנשרפים

לתאר. אפשר ואי אין  והזקנים הנשים הילדים,
הקיף  להבות של ים לרגע , מרגע גברה ההפצצה
השמים  פני את כיסו שחור עשן ענני הרובע , את

השמש. אור את והסתירו
חסרי  למקום ממקום רצנו שעות כמה במשך וכך

ההפצצה. מפני מחסה למצוא כדי אונים,
מחוגים  אנשים, מאות התאספו המקלטים באחד
ויהודים  ופיאות זקן בעלי יהודים שם היו שונים,
מודרניות, ונשים נכריות בפיאות נשים מגולחים,
יאוש. ומלאי שבורים עמדו כולם פולנית, רק שדיברו
וכמה  משפחתי אותי, שמנתה שלנו, הקבוצה
אמרה  תמימים", "תומכי ישיבת מתלמידי עשרות
היתה  אותנו, זעזע אדיר נפץ קול ופתאום... תהלים,
התפשטו  ברגע ובו מקום. בקרבת שנפלה פצצה זו
המות  את ראה מאיתנו אחד וכל אש נחלי מסביבנו

עיניו. לנגד
שמע  כולם: מפי ספונטאנית פרצה אדירה זעקה
כי  בטוח היה אחד כל אחד. ה' אלקינו ה' ישראל

לחייו. האחרונים הרגעים הם אלה
מעומק  בזעקה הבאה כזו ישראל" "שמע קריאת
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ז.23) אות אחש"פ ליל שיחת ולקמן מז. עמוד ח' חוברת התמים ראה
תרצ"ד.24) כסלו י"ט שיחת עד"ז ראה
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לא   שונות השקפות בעלי שונים אנשים מפי הלב ,
של  זו שקריאה מהשי"ת בקשה ואני מעולם, שמעתי

לנצח. בזכרוני חקוקה תישאר ישראל" "שמע
השגחה  שראינו מה מלבד הללו, המלחמה בימי
באותם  גם ראינו ושעל, צעד כל על ואלקית פרטית
אמונה  כולו הספוג היהודי הלב  את טרופים ימים

פשוטה.
בהוי' האמונה ועמוקה גדולה מה לראות

מהרע. שלמדתי הטוב זה היהודי בלב  המושרשת
אמונה  מתוך שבאה ישראל" "שמע קריאת אותה
ודרך  אהבה של חדשים מעיינות בפני פתחה תמימה,
הנני  שיהיו. מי יהיו ישראל, ובנות בני כלפי ארץ
לכל  ער יהודי של שלבו עובדות, יסוד על  משוכנע
במצע  הוא שונים שבמקומות אלא שבקדושה, דבר
והמדריכים  המחנכים המעוררים, ועל התעלפות. של

מהתעלפותו. היהודי את לעורר
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רפ"ז  ניסן כ"ט ב"ה

לעני"ג 

אי"א  וו"ח המפורסם הרב ידי"ע כבוד

שי' מוהרש"ז

וברכה. שלום

ידידנו  בקשת א[ו]דות לח"ז מי"ג מכתבו על במענה

ארבעים  בסך גמ"ח בהשגת ריבקין שי' הרמ"צ הרה"ג

שי' רמ"ז הרב ידידנו נסיעת הוצאת לצורך פונט חמשים

שי' מוהר"ס יקר והכי הנעלה ידידנו לי כתב כן הנה הכהן,

הוא  נחוץ ובודאי זה, א[ו]דות לכם כתב כי נעמצאוו

הנה  ית' ובעזרתו הנרצה, תועלת יבוא בעזה"י כי לעשותו

לכל  תועלת יגיע בשם, לרב יתמנה שי' הרמ"ז כאשר

בגו"ר. מילואו על הדבר יתמלא כי יעזור והשי"ת ענינינו.

ונסיעת  נסיעתו דבר הענין ממצב לי כותב שאין לפלא

סדרו  אשר הסדר ואת צלחה לארצה"ב שי' הרמ"ד ידידנו

הענינים. בכל מקומם ממלא יהי' מי נסיעתם זמן על

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת

דבר  על הענקין שי' ר"י לידידנו מכתב בזה מסגיר הנני

צ"צ  הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כי"ק הביכער

וידידי  לידידי אותם ימסור אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

העתקת  לי וישלח העלים, מספר את וימנה יקבלם

ידו  תחת שמורים יהיו והביכער המאמרים, של המפתח

יוכל  אופן באיזה היינו בהם יעשה מה אודיעו אשר עד

אלי. ישר יגיעו ית' בעזרתו אשר אלי לשלחם

ומברכו  הדו"ש ידידו

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  כבקשתו  הראשון.  מיום  מכתבו  על  במענה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע לפרנסתו ומצב העסק שלו, ויהי רצון שיבשר טוב בקרוב בזה.

בודאי למותר לעוררו אשר עצה היעוצה למנוע הקישויים בהרחבת הפרנסה, הוא, לכל לראש 

להרבות בצדקה, שעל זה אומר הקב"ה הזן ומפרנס לכל, ובחנוני נא בזאת, וכבר אמרו רז"ל שהנתינה 

וישתמש בה מתוך בריאות  וישמרך, שיהי' שמור מכל בכל  גם  יברכך אלא  של הקב"ה הוא לא רק 

ושמחה, וככל שירבה בצדקה תתרבה ההצלחה...

בברכה.
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את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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לא   שונות השקפות בעלי שונים אנשים מפי הלב ,
של  זו שקריאה מהשי"ת בקשה ואני מעולם, שמעתי

לנצח. בזכרוני חקוקה תישאר ישראל" "שמע
השגחה  שראינו מה מלבד הללו, המלחמה בימי
באותם  גם ראינו ושעל, צעד כל על ואלקית פרטית
אמונה  כולו הספוג היהודי הלב  את טרופים ימים

פשוטה.
בהוי' האמונה ועמוקה גדולה מה לראות

מהרע. שלמדתי הטוב זה היהודי בלב  המושרשת
אמונה  מתוך שבאה ישראל" "שמע קריאת אותה
ודרך  אהבה של חדשים מעיינות בפני פתחה תמימה,
הנני  שיהיו. מי יהיו ישראל, ובנות בני כלפי ארץ
לכל  ער יהודי של שלבו עובדות, יסוד על  משוכנע
במצע  הוא שונים שבמקומות אלא שבקדושה, דבר
והמדריכים  המחנכים המעוררים, ועל התעלפות. של
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רפ"ז  ניסן כ"ט ב"ה

לעני"ג 

אי"א  וו"ח המפורסם הרב ידי"ע כבוד

שי' מוהרש"ז

וברכה. שלום

ידידנו  בקשת א[ו]דות לח"ז מי"ג מכתבו על במענה

ארבעים  בסך גמ"ח בהשגת ריבקין שי' הרמ"צ הרה"ג

שי' רמ"ז הרב ידידנו נסיעת הוצאת לצורך פונט חמשים

שי' מוהר"ס יקר והכי הנעלה ידידנו לי כתב כן הנה הכהן,

הוא  נחוץ ובודאי זה, א[ו]דות לכם כתב כי נעמצאוו

הנה  ית' ובעזרתו הנרצה, תועלת יבוא בעזה"י כי לעשותו

לכל  תועלת יגיע בשם, לרב יתמנה שי' הרמ"ז כאשר

בגו"ר. מילואו על הדבר יתמלא כי יעזור והשי"ת ענינינו.

ונסיעת  נסיעתו דבר הענין ממצב לי כותב שאין לפלא

סדרו  אשר הסדר ואת צלחה לארצה"ב שי' הרמ"ד ידידנו

הענינים. בכל מקומם ממלא יהי' מי נסיעתם זמן על

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת

דבר  על הענקין שי' ר"י לידידנו מכתב בזה מסגיר הנני

צ"צ  הרב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כי"ק הביכער

וידידי  לידידי אותם ימסור אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

העתקת  לי וישלח העלים, מספר את וימנה יקבלם

ידו  תחת שמורים יהיו והביכער המאמרים, של המפתח

יוכל  אופן באיזה היינו בהם יעשה מה אודיעו אשר עד

אלי. ישר יגיעו ית' בעזרתו אשר אלי לשלחם

ומברכו  הדו"ש ידידו

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
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באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,
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" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"
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מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
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אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,
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קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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çø÷ úùøô
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:ýåýé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàå-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçî íëìæLà | ïäá-eðúe ¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿

äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr eîéNå§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈
íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä̈¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−

:éåì éða(ìàøùé)çàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå §¥¬¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
:éåì éðaèìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³

ãrî íëúàåéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®
éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬

ì äãrä:íúøLééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåE ¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬
:äpäk-íb ízLwáe Czà éåì-éðáàéäzà ïëì §¥«¥¦−¦®̈¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ

àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpä Eúãr-ìëå§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½
ékáéúëåðåìúéø÷:åéìr eðélúáéäLî çìLiå ¦¬©¦−¨¨«©¦§©´¤½

àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦®̈©«Ÿ§−¬Ÿ
:äìrðâéáìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä ©«£¤«©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ

eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì Láãe§©½©«£¦¥−©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−
:øøzNä-íb©¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬
:äìrð àì øwðz íääåèãàî äLîì øçiå ¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ

øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸
éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י 'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯
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íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈



רטו iyily ,ipy ,oey`x - fh - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çø÷ úùøô
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:ýåýé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàå-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçî íëìæLà | ïäá-eðúe ¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿

äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr eîéNå§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈
íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä̈¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−

:éåì éða(ìàøùé)çàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå §¥¬¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
:éåì éðaèìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³

ãrî íëúàåéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®
éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬

ì äãrä:íúøLééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåE ¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬
:äpäk-íb ízLwáe Czà éåì-éðáàéäzà ïëì §¥«¥¦−¦®̈¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ

àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpä Eúãr-ìëå§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½
ékáéúëåðåìúéø÷:åéìr eðélúáéäLî çìLiå ¦¬©¦−¨¨«©¦§©´¤½

àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦®̈©«Ÿ§−¬Ÿ
:äìrðâéáìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä ©«£¤«©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ

eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì Láãe§©½©«£¦¥−©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−
:øøzNä-íb©¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬
:äìrð àì øwðz íääåèãàî äLîì øçiå ¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ

øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸
éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י 'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯

iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈



iyyרטז - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´
çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤

xihtn ,iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³
:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«

æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤
:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö



ריז iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´
çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤

xihtn ,iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות
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הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רכב
לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:336:348:388:409:129:1310:0710:0917:1717:1817:4317:4417:0017:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5010:1510:1621:2121:2322:1022:1221:0822:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:397:097:108:528:5310:1910:2021:3921:4122:3522:3821:2623:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5410:1910:2021:3221:3522:2422:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:157:477:459:189:1910:4210:4321:3621:3922:2422:2721:2022:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:526:548:538:559:289:2910:2210:2417:3017:3117:5017:5017:1218:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:028:438:449:189:1910:2610:2719:1719:1819:4319:4419:0019:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:149:1510:2210:2419:1219:1319:3819:3918:5519:50הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0520:4220:4421:2521:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:288:208:209:129:1310:3010:3120:3420:3621:1021:1220:1721:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:038:548:559:429:4310:5810:5920:4920:5121:2221:2420:3221:38יוון, אתונה )ק(

5:095:097:567:569:059:0610:2610:2721:0121:0321:4321:4620:4522:04מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:588:408:419:159:1610:2310:2419:1519:1719:4119:4318:5819:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:078:109:319:3210:1610:1811:0211:0416:5116:5217:2817:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:087:557:568:348:359:459:4619:0019:0219:2919:3018:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

6:597:009:299:3010:0010:0111:0311:0419:1119:1219:3519:3618:5419:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:366:378:238:249:499:5020:5821:0121:5121:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:278:448:459:159:1610:1410:1617:5117:5218:1618:1717:3418:26פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:409:449:4411:0411:0521:3221:3422:1322:1521:1622:32צרפת, ליאון )ק(

5:475:478:288:279:479:4711:0911:1021:5722:0022:4122:4321:4123:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:178:188:498:509:539:5418:0918:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2510:4410:4521:0321:0621:3921:4120:4721:57קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:547:558:588:5810:1810:1920:4620:4821:2521:2720:3021:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:069:0710:2110:2220:0020:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:186:566:588:358:3610:0410:0421:3521:3822:3722:4021:1923:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:453:446:306:318:058:069:359:3521:2021:2222:2122:2421:0423:01רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:257:117:118:218:229:429:4320:1820:2121:0121:0420:0221:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:298:158:159:259:2610:4710:4821:2921:3122:0722:0921:1322:28שוויץ, ציריך )ק(

5:505:528:298:319:029:0410:0910:1018:4618:4819:1119:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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רכג לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:378:268:269:079:0810:1910:2019:4619:4820:1620:1819:2820:30באר שבע )ק(

5:315:328:218:229:049:0510:1710:1819:5219:5420:2020:2219:2420:34חיפה )ק(

5:335:348:238:249:049:0510:1710:1819:5119:5320:1620:1819:1320:30ירושלים )ק(

5:345:358:248:259:069:0710:1910:2019:4919:5120:1820:2019:3120:32תל אביב )ק(

4:544:547:387:378:528:5310:1410:1520:5620:5821:4121:4320:4022:03אוסטריה, וינה )ק(

7:337:359:159:169:559:5610:4510:4617:0817:0917:3917:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:527:528:598:5910:2010:2020:5120:5321:3321:3520:3521:53אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:137:138:278:289:499:5020:2920:3221:1421:1620:1321:35אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:387:217:208:378:389:5910:0020:4320:4521:2721:3020:2721:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:544:547:257:228:588:5910:2210:2321:1721:1922:0522:0821:0122:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:467:137:088:508:5110:1410:1521:1021:1321:5922:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:348:248:249:279:2810:4710:4821:1621:1821:5321:5621:0022:13איטליה, מילאנו )ק(

6:116:128:398:419:119:1210:1310:1418:1818:1918:4218:4318:0118:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:588:009:469:4810:2410:2611:1511:1717:5117:5118:1918:2017:3318:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:089:1110:4310:4411:2511:2712:1312:1518:2218:2318:5618:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:408:318:329:219:2210:3810:3920:3420:3621:0921:1120:1821:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:258:168:179:089:0910:2510:2620:2820:3021:0421:0620:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:245:258:178:179:099:0910:2610:2720:2920:3121:0421:0620:1221:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:558:478:479:429:4211:0011:0121:1021:1221:4721:4920:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:219:099:109:499:5011:0111:0220:2420:2620:5220:5420:0821:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:329:149:1510:2810:2920:0420:0620:3520:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:309:169:179:539:5411:0411:0520:1420:1520:4120:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:188:108:109:039:0410:2110:2220:2620:2821:0221:0420:1021:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:155:158:078:079:019:0210:1910:2020:2720:2921:0421:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:587:009:119:139:439:4510:4110:4318:0718:0818:3218:3317:5018:43בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:267:437:449:329:3310:5710:5821:5922:0122:4922:5221:4323:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:287:437:449:349:3410:5810:5921:5722:0022:4722:4921:4123:12בלגיה, בריסל )ק(

6:466:488:518:529:249:2610:2010:2117:3217:3317:5417:5517:1518:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:348:388:409:129:1310:0710:0917:1717:1817:4317:4417:0017:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5010:1510:1621:2121:2322:1022:1221:0822:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:397:097:108:528:5310:1910:2021:3921:4122:3522:3821:2623:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5410:1910:2021:3221:3522:2422:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:157:477:459:189:1910:4210:4321:3621:3922:2422:2721:2022:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:526:548:538:559:289:2910:2210:2417:3017:3117:5017:5017:1218:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:028:438:449:189:1910:2610:2719:1719:1819:4319:4419:0019:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:149:1510:2210:2419:1219:1319:3819:3918:5519:50הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0520:4220:4421:2521:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:288:208:209:129:1310:3010:3120:3420:3621:1021:1220:1721:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:038:548:559:429:4310:5810:5920:4920:5121:2221:2420:3221:38יוון, אתונה )ק(

5:095:097:567:569:059:0610:2610:2721:0121:0321:4321:4620:4522:04מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:588:408:419:159:1610:2310:2419:1519:1719:4119:4318:5819:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:078:109:319:3210:1610:1811:0211:0416:5116:5217:2817:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:087:557:568:348:359:459:4619:0019:0219:2919:3018:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

6:597:009:299:3010:0010:0111:0311:0419:1119:1219:3519:3618:5419:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:366:378:238:249:499:5020:5821:0121:5121:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:278:448:459:159:1610:1410:1617:5117:5218:1618:1717:3418:26פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:409:449:4411:0411:0521:3221:3422:1322:1521:1622:32צרפת, ליאון )ק(

5:475:478:288:279:479:4711:0911:1021:5722:0022:4122:4321:4123:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:178:188:498:509:539:5418:0918:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2510:4410:4521:0321:0621:3921:4120:4721:57קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:547:558:588:5810:1810:1920:4620:4821:2521:2720:3021:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:069:0710:2110:2220:0020:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:186:566:588:358:3610:0410:0421:3521:3822:3722:4021:1923:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:453:446:306:318:058:069:359:3521:2021:2222:2122:2421:0423:01רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:257:117:118:218:229:429:4320:1820:2121:0121:0420:0221:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:298:158:159:259:2610:4710:4821:2921:3122:0722:0921:1322:28שוויץ, ציריך )ק(

5:505:528:298:319:029:0410:0910:1018:4618:4819:1119:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:
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הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
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